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 VVM pligtige anlæg

Mål
Det skal sikres, at der udar-
bejdes en vurdering af virk-
ningerne på miljøet for anlæg 
og aktiviteter, som vil påvirke 
miljøet væsentligt, og det skal 
sikres, at alle konsekvenser er 
belyst tilstrækkeligt.

Sådan administrerer vi
Anmelderen af et projekt, som 
er VVM-pligtigt, skal levere alle 
de oplysninger, der er nødven-
dige for at lave en miljøvurde-
ring. 

Som baggrund for en VVM-
redegørelse skal der udarbej-
des forslag til et tillæg til kom-
muneplanen. Planforslaget og 
VVM-redegørelsen fremlæg-
ges i offentlig høring i mindst 
8 uger.

Et VVM-pligtigt projekt kan 
ikke realiseres, før kommu-
neplantillægget er vedtaget 
og der er meddelt en VVM-
tilladelse. Derudover kan et 
anlægsprojekt forudsætte en 
række andre tilladelser og dis-
pensationer, som skal indhen-
tes hos andre myndigheder, 
selv om der er meddelt VVM-
tilladelse.

Redegørelse

En del konkrete anlægsprojekter 
og aktiviteter, der vil kunne på-
virke miljøet væsentligt, skal mil-
jøvurderes, inden de realiseres. 
Der skal desuden indarbejdes 
retningslinier og muligvis også 
rammer for lokalplanlægning for 
det pågældende projekt i Kom-
muneplanen. Et sådant kommu-
neplantillæg skal ledsages af en 
redegørelse for anlæggets eller 
aktiviteternes virkninger på mil-
jøet; en VVM-redegørelse.

Som eksempel på anlægsprojek-
ter eller aktiviteter, der altid er 
VVM-pligtige, kan nævnes større 
feriebyer og hotelkomplekser og 
vindmøller over 80 m totalhøjde. 
Eksempler på projekter og akti-
viteter, som muligvis kan være 
omfattet af VVM, er råstofindvin-
ding fra åbne brud og slagterier. 
En konkret vurdering af sådanne 
projekters karakteristika, place-
ring og potentielle miljøpåvirk-
ning (screening) vil afgøre, om 
sådanne anlægsprojekter eller 
aktiviteter er VVM-pligtige.

Hvilke projekter og aktivi-
teter er omfattet af VVM?
VVM-bekendtgørelsen er til-
knyttet et bilag 1 og et bilag 2, 
som oplister anlægsprojekter 
og aktiviteter, der er omfattet 
af VVM-bekendtgørelsens be-
stemmelser.

Hvis et projekt eller en aktivi-
tet er opført på VVM-bekendt-
gørelsens bilag 1, er der altid 
VVM-pligt.

Hvis et projekt eller en ak-
tivitet er opført på VVM-be-
kendtgørelsens bilag 2, skal 
der gennemføres en VVM-
screening som grundlag for, at 
myndigheden kan afgøre, om 
det vil kunne få så væsentlige 
miljøpåvirkninger, at det er 
VVM-pligtigt.

Hvis et projekt eller en akti-
vitet ikke er opført på VVM-
bekendtgørelsens bilag 1 eller 
2, er projektet eller aktiviteten 
ikke omfattet af bestemmel-
serne i VVM-bekendtgørelsen.

Hvad er VVM?
VVM står for vurdering af visse 
offentlige og private anlægs 
virkning på miljøet. VVM kan 
kun gennemføres på grundlag 
af konkrete anlægsprojekter 
eller aktiviteter, som skal an-
meldes af bygherren til VVM-
myndigheden.

DAKA Biodiesel.
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Lovgivning om VVM
VVM er resultatet af en lovgiv-
ning, som oprindeligt er aftalt 
mellem medlemslandene i EU, 
og som er indarbejdet på for-
skellig måde i de forskellige 
medlemslande.

I Danmark er VVM indarbej-
det i den nationale lovgivning 
som LBK om vurdering af visse 
offentlige og private anlægs 
virkning på miljøet (VVM) i 
medfør af lov om planlægning.

Hvem er VVM-myndighed?
Da VVM-bekendtgørelsen er 
gældende i medfør af lov om 
planlægning, er VVM-myndig-
heden i de fleste tilfælde den 
eller de kommuner, hvor der 
skal kommuneplanlægges for 
VVM-pligtige anlægsprojekter 
eller aktiviteter.

Staten er dog VVM-myndig-
hed, i de tilfælde, hvor staten 
eller Energinet.dk er bygherre, 
hvor staten er miljømyndig-
hed jf. §40 i lov om miljøbe-
skyttelse, hvor der planlægges 
for vindmøller højere end 150 
m, hvor staten skal godkende 
anlægget i henhold til Natur- 
beskyttelseslovens §20, eller 
hvis anlæggets udstrækning 
krydser flere end to kommu-
negrænser.

Retningslinjer for 
VVM-pligtige anlæg
som grundlag for etablering 
af anlæg, der er VVM-pligtige, 
skal der optages retningslinier 
og evt. rammer for lokalplan-
lægningen i kommuneplanen, 
som regulerer anlæggets be-
liggenhed og udformning på 
baggrund af en Vurdering af 
Virkningerne på Miljøet (VVM).

Vindmøller i morgendis 

VVM-processen har til formål at 
klarlægge miljømæssige udfor-
dringer og optimere løsninger 
og afværgeforanstaltninger, for 
at minimere de VVM-pligtige an-
lægsprojekters og aktiviteters 
negative miljøpåvirkninger.

VVM-redegørelsen skal ud fra et 
bredt miljøbegreb belyse samt-
lige miljømæssige konsekvenser 
af et projekt eller en aktivitet, 
herunder vurdere eventuelle re-
levante valgbare alternative ud-
formninger eller lokaliseringer. 

Derudover skal redegørelsen  
kortlægge mulige afværgeforan-
staltninger, som kan bringes i spil 
for at reducere anlægprojektets 
eller aktiviteternes negative mil-
jøpåvirkninger. 

Endelig skal redegørelsen belyse 
konsekvenserne af, at anlægs-
projektet eller aktiviteterne ikke 
realiseres, hvilket kaldes 0-alter-
nativet.

  

Det gør vi

Vi har udpeget et område til etab-
lering af et biogasanlæg, hvilket 
er et projekt, der er omfattet af 
VVM-reglerne. Dette betyder, at 
det kommende konkrete anlægs-
projekt skal screenes med hen-
blik på at afgøre, om det kan få 
så væsentlige miljøpåvirkninger, 
at det er VVM-pligtigt. 

Vi vil lægge vægt på servicere og 
vejlede bygherrer og anmeldere 
af VVM-pligtige anlægsprojekter 
og aktiviteter med henblik på, at 
en effektiv VVM-proces birdraget 
til løsninger, der nedbringer ne-
gative miljøpåvirkninger og dan-
ner grundlag for fastlæggelse af 
relevante afværgeforanstaltnin-
ger i VVM-tilladelsen.


