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Loven og direktivet

Lov om miljøvurdering af planer og programmer 

– bek. nr. 936 af 24. september 2009

Gennemfører direktiv 2001/42/EF om vurdering af 
bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet.



Lovens § 1 – formål og definitioner m.v.

Lovens formål er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau 
og at bidrage til integrationen af miljøhensyn under 
udarbejdelsen og vedtagelsen af planer og programmer 
med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling ved 
at sikre, at der gennemføres en miljøvurdering af planer 
og programmer, som kan få væsentlig indvirkning på 
miljøet. 



Lovens § 1 – formål og definitioner m.v.

Miljøvurderingen omfatter vurderingen af planers og 
programmers sandsynlige væsentlige indvirkning på 
miljøet, herunder den biologiske mangfoldighed, 
befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, 
jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle 
goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres 
omgivelser samt arkitektonisk og arkæologisk arv, og det 
indbyrdes forhold mellem samtlige disse faktorer. 



Lovens § 1 – formål og definitioner m.v.

1) Planer og programmer: Dokumenter, der fastlægger 
rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelser, når 
disse

a) udarbejdes eller vedtages af en statslig, regional eller 
kommunal myndighed eller udarbejdes af en myndighed 
med henblik på Folketingets vedtagelse af planer og 
programmer via en lovgivningsprocedure og

b) udarbejdes i henhold til love, administrative 
bestemmelser eller som grundlag for en myndigheds 
opgavevaretagelse.



Lovens § 1 – formål og definitioner m.v.

2) Miljøvurdering: Udarbejdelse af en miljørapport, 
gennemførelse af høringer, hensyntagen til 
miljørapporten og til resultaterne af høringerne ved 
beslutningstagning samt underretning om afgørelsen i 
overensstemmelse med §§ 5-13. 



Lovens § 1 – formål og definitioner m.v.

3) Miljørapport: Den del af dokumentationen vedrørende 
planen eller programmet, som indeholder de oplysninger, 
der fremgår af § 7. 



Lovens § 1 – formål og definitioner m.v.

4) Offentligheden: En eller flere fysiske eller juridiske 
personer, som direkte eller indirekte berøres af planen 
eller programmet, og foreninger og organisationer, der 
har beskyttelsen af landskab, kulturarv, natur eller 
miljøinteresser som formål, hvis

a) foreningen eller organisationen har vedtægter eller 
love, som dokumenterer dens formål, og

b) foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 
100 medlemmer.



Lovens § 1 – formål og definitioner m.v.

5) Berørt myndighed: En myndighed, som på grund af 
dens specifikke miljøansvar skal godkende eller give 
samtykke, tilladelse, godkendelse eller dispensation, for 
at planen eller programmet kan realiseres. Hvis den 
planlæggende myndighed er et ministerium eller anden 
statslig myndighed, er Miljøministeriet tillige at betragte 
som berørt myndighed. – se bek. nr. 1102 af 20. 
november 2009 om berørte myndigheder og om 
offentliggørelse efter lov om miljøvurdering af planer og 
programmer.



Hvilke planer og programmer

Alle planer og programmer,

Det vil sige dokumenter, der fastlægger rammer for 
fremtidige anlæg eller arealanvendelse, når disse:

Udarbejdes eller vedtages af en myndighed og
Udarbejdes i henhold til love, administrative 
bestemmelser eller som grundlag for en 
myndigheds opgavevaretagelse.



Miljøvurdering betyder

Høring af berørte myndigheder

Udarbejdelse af en miljørapport

Offentliggørelse af planforslag og miljørapport 

Afholdelse af offentlig høring på mindst 8 uger

Udarbejdelse af sammenfattende redegørelse

Offentliggørelse af den endeligt vedtagne plan samt den 
sammenfattende redegørelse



Formål og miljøbegreb

Fremme bæredygtig udvikling gennem miljøvurdering af 
planer og programmer 

Miljøbegrebet omfatter:

Den biologiske mangfoldighed, befolkningen, 
menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, 
klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, 
herunder kirker og deres omgivelser samt arkitektonisk 
og arkæologisk arv, og det indbyrdes forhold mellem 
samtlige disse faktorer.



Hvilken myndighed?

Lov om miljøvurdering af planer og programmer har kun 
et liv i kraft af, at der udarbejdes planer og programmer.

Miljøvurderingen er bl.a. et proceskrav til tilblivelsen af 
planerne – heri indgår også at offentligheden skal 
inddrages.

Den ansvarlige myndighed for miljøvurderingen er ifølge 
loven samme myndighed, der står for udarbejdelse af 
planen eller programmet.



Obligatorisk for visse planer og 
programmer

Det gælder områderne:

Landbrug, skovbrug, fiskeri, energi, transport, 
affaldshåndtering, vandforvaltning, telekommunikation, 
turisme, fysisk planlægning og arealanvendelse

OG for planer og programmer som

fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til 
projekter, der er omfattet af bilag 3 og 4 (stort set vvm- 
direktivets projekter i bilag I og II)



Andre planer og programmer som obligatorisk 
omfattes

Andre planer og programmer, som kan påvirke et 
udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde 
væsentligt



Andre planer og programmer (screening)

Andre planer og programmer, som i øvrigt fastlægger 

rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, som 

myndigheden vurderer kan få væsentlig indvirkning på miljøet. 

(screening)

Miljøvurderingspligten afgøres af den ansvarlige 

(plan)myndighed under hensyn til kriterierne i lovens bilag 2, 

(–miljøproblemer af relevans for planen eller programmet) og 

efter høring af berørte myndigheder. 

Evt afgørelse om, at der ikke skal gennemføres en 

miljøvurdering efter denne lov skal offentligt bekendtgøres før 

vedtagelse eller godkendelse af planen, jf. § 4.



- bortset fra..

§ 3, stk. 2   Planer (jf. nr. 1), der fastlægger 
anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller 
alene indeholder mindre ændringer skal kun 
miljøvurderes, hvis de må antages at kunne få væsentlig 
indvirkning på miljøet. 

Dette afgøres af den ansvarlige myndighed under hensyn 
til kriterierne i lovens bilag 2 og efter høring af berørte 
myndigheder. Evt afgørelse om, at der ikke skal 
gennemføres en miljøvurdering efter denne lov skal 
offentligt bekendtgøres før vedtagelse eller godkendelse 
af planen, jf. § 4. 



Screeningskriterier – bilag 2

1.Planernes karakteristika, idet der navnlig tages hensyn 
til:

–i hvilket omfang planen eller programmet kan danne 
grundlag for projekter og andre aktiviteter med hensyn til 
beliggenhed, art, størrelse og driftsbetingelser eller ved 
tildeling af midler,

–i hvilket omfang planen har indflydelse på andre planer, 
herunder også planer, som indgår i et hierarki,



Screeningskriterier – bilag 2

–planens eller programmets relevans for integreringen af 
miljøhensyn, specielt med henblik på at fremme 
bæredygtig udvikling,

–miljøproblemer af relevans for planen eller programmet 
og

–planens eller programmets relevans for gennemførelsen 
af anden miljølovgivning (f.eks. planer i forbindelse med 
affaldshåndtering eller vandbeskyttelse).



Screeningskriterier – bilag 2

2.Kendetegn ved indvirkningen og det område, som kan 
blive berørt, idet der navnlig tages hensyn til:

–indvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og 
reversibilitet

–indvirkningens kumulative karakter

–indvirkningens grænseoverskridende karakter

–faren for menneskers sundhed og miljøet (f.eks. på 
grund af ulykker)

–indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning 
(det geografiske område og størrelsen af den befolkning, 
som kan blive berørt)



Screeningskriterier – bilag 2

–værdien og sårbarheden af det område, som kan blive 
berørt, som følge af:

–særlige karakteristiske naturtræk eller kulturarv

–overskridelse af miljøkvalitetsnormer eller 

-grænseværdier og

–intensiv arealudnyttelse og

–indvirkningen på områder eller landskaber, som har en 
anerkendt beskyttelsesstatus på nationalt plan, 
fællesskabsplan eller internationalt plan.



Koordination af processerne

§ 6

Miljøvurderingen skal gennemføres under udarbejdelsen 
af planen eller programmet, og inden der træffes 
beslutning om den endelige godkendelse eller 
vedtagelse.



Miljørapportens indhold

Ønsker fra evt. foroffentlighed

Ønsker fra berørte myndigheder

Oplysninger i henhold til lovens bilag 1



Miljørapportens indhold – bilag 1

a) En skitsering af planens eller programmets indhold, 
hovedformål og forbindelser med andre relevante planer.

b) De relevante aspekter af den nuværende miljøstatus 
og dens sandsynlige udvikling, hvis planen ikke 
gennemføres.

c) Miljøforholdene i områder, der kan blive væsentligt 
berørt.



Miljørapportens indhold – bilag 1

d) Ethvert eksisterende miljøproblem, som er relevant for 
planen eller programmet, herunder navnlig problemer på 
områder af særlig betydning for miljøet som f.eks. de 
områder, der er udpeget efter direktiv 79/409/EØF og 
92/43/EØF.

e) De miljøbeskyttelsesmål, der er fastlagt på 
internationalt plan, fællesskabsplan eller 
medlemsstatsplan, og som er relevante for planen eller 
programmet, og hvordan der under udarbejdelsen af 
den/det er taget hensyn til disse mål og andre 
miljøhensyn.



Miljørapportens indhold – bilag 1

f) Den sandsynlige væsentlige indvirkning2) på miljøet, 
herunder på spørgsmål som den biologiske 
mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, 
fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, 
materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og 
deres omgivelser, samt arkitektonisk og arkæologisk arv 
og det indbyrdes forhold mellem ovenstående faktorer.

g) Planlagte foranstaltninger for at undgå, begrænse og 
så vidt muligt opveje enhver eventuel væsentlig negativ 
indvirkning på miljøet af planens eller programmets 
gennemførelse.



Miljørapportens indhold – bilag 1

h) En kort skitsering af grunden til at vælge de 
alternativer, der har været behandlet, og en beskrivelse 
af, hvorledes vurderingen er gennemført, herunder 
eventuelle vanskeligheder (som f.eks. tekniske mangler 
eller mangel på knowhow), der er opstået under 
indsamlingen af de krævede oplysninger.

i) En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger 
vedrørende overvågning, jfr. § 9, stk. 2, og § 11.

j) Et ikketeknisk resumé af de oplysninger, der blev givet 
under ovennævnte punkter.



Koordination af processerne

§ 8, stk. 2, 3 og 4. Miljøvurderingen og forslag til plan 
skal i 8 ugers høring hos offentlighed og andre 
myndigheder, eller efter reglerne i anden lovgivning

§ 9. Der skal ved den endelige vedtagelse/godkendelse 
tages hensyn til miljørapporten samt udtalelser fra andre 
myndigheder og offentligheden.

Udarbejdelse af en Sammenfattende redegørelse.

§ 10. Offentliggørelse af endelig plan med den 
Sammenfattende redegørelse. Sendes til berørte 
myndigheder og miljøministeren. Offentlig tilgængelig.



Den sammenfattende redegørelse

1) hvordan miljøhensyn er integreret i planen eller 
programmet, og hvordan miljørapporten og de udtalelser, 
der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i 
betragtning,

2) hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de 
rimelige alternativer, der også har været behandlet, og

3) hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige 
miljøpåvirkninger af planen eller programmet.



Klage

Myndighedens afgørelser kan påklages efter de regler 
som planen eller programmet udarbejdes i henhold til.

Hvis planen eller programmet ikke er udarbejdet i 
henhold til lov eller den pågældende lov ikke giver 
mulighed for klage, kan myndighedens afgørelser efter 
§§ 4-13, for så vidt angår retlige spørgsmål, indbringes 
for Naturklagenævnet inden 4 uger efter offentliggørelsen

Undtaget er kun planer og programmer, der vedtages af 
Folketinget ved en lovgivningsprocedure.



Kontrol af Miljøvurdering

Dokumentation for 1. høring af berørte myndigheder

Miljørapporten, herunder bl.a. ”det ikke tekniske resumé”

Dokumentation for offentliggørelse – tidsramme

Dokumentation for 2. høring af berørte myndigheder

Den sammenfattende redegørelse, herunder 
overvågningsprogrammet

Dokumentation for offentliggørelse af den endeligt 
vedtagne plan, herunder klagevejledning
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