
 

 

Efter indsættelse,  

højreklik på billedet  

og placér det bagerst.  

 EU 

Ved Gert Johansen, Nst 



Tekst starter uden 

 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

 

EU 

 - EU-Kommissionen forventer tidligst et forslag til direktivændring i 
sept. 2012  (implementering tidligst 2015) 

 - Kommissionen vil udarbejde et notat om håndtering af store 
grænseoverskridende projekter 

 - Kommissionen har udarbejdet en vejledning om integration af 
biodiversitet og klimaforandringer i VVM og miljøvurdering af planer 
og programmer 

  



Tekst starter uden 

 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

 

EU-domme 

C-75/08  mod UK, dommen siger, at screeningsafgørelser skal 
begrundes, så offentligheden har reel mulighed for at tage stilling til 
afgørelsen og brug af klageadgang. 

C-427/07 mod Irland, dommen siger, at private veje også er veje 
omfattet af VVM-reglerne 

C-205/08 mod Østrig, dommen siger, at et grænseoverskridende 
projekt skal ses som en helhed på tværs af grænsen og at 
grænseværdien i bilag I skal vurderes ud fra det samlede projekt. 

C-275/09 mod Belgien siger, at en fornyelse af eks. En 
miljøgodkendelse, hvor der ikke sker ændringer af anlægget kan ske 
uden screening/VVM 



Tekst starter uden 

 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

 

EU-domme 

C-263/08 mod Sverige, dommen siger:  

at bilag 2, pkt. 11l ”Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand 
og kunstig tilførsel af grundvand” skal forstås bred og omfattende alle 
arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af 
grundvand, som ikke er omfattet af bilag I til nævnte direktiv, uanset 
formålet hermed, hvilket indebærer, at arbejder, der ikke medfører en 
efterfølgende anvendelse af grundvandet, også er omfattet.  

dommen siger også: 

at der kan stilles krav til NGO’er i lovgivningen for klageberettigelse, men 
at disse ikke må udgøre en reel forhindring for lokale foreningers adgang 
til at klage og sagsøge myndigheden. 



Tekst starter uden 

 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

 

EU-domme 

Delena Wells dommen, C-201/02 er en meget vigtig del af grundlaget 
for Skov- og Naturstrelsens notat af 22. oktober 2007 om VVM af 
eksisterende anlæg. 

Findes på Naturstyrelsens hjemmeside. 

 


