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Til høringsparterne 

Høring over udkast til bekendtgørelse om VVM vurdering 

på havneområdet  
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgø-

relse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrø-

rende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af 

internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter 

for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne i høring med frist for 

bemærkninger den 3. april 2017. 

Med udkastet implementeres den seneste ændring af VVM-direktivet.   

Herudover sammenskriver bekendtgørelsesudkastet de to gældende 

bekendtgørelser, så reglerne om miljøvurdering på havneområdet 

fremover findes i én bekendtgørelse. Det vil sige, at udkastet sam-

menskriver bekendtgørelse om miljømæssig vurdering af visse anlæg 

og foranstaltninger på søterritoriet med bekendtgørelse om admini-

stration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse 

af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kyst-

beskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse an-

læg på søterritoriet. 

Bekendtgørelsesudkastet er endelig moderniseret, så bekendtgørelsen 

svarer til den sagsbehandling, som foretages i Trafik-, Bygge- og Bo-

ligstyrelsen. Kystdirektoratets opgaver, som er reguleret i bekendtgø-

relserne nr. 895 og 896 af 21. juni 2016, er således skrevet ud af be-

kendtgørelsen.  

Uddybning af implementering af ændret VVM direktiv 

Med henblik på implementering af det ændrede VVM-direktiv foreslås 

det bl.a. at fastsætte følgende nye bestemmelser: 
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 Screeningsafgørelser ved bilag 2 projekter 

 Regler om scoping i forbindelse med udarbejdelse af miljøkon-

sekvensrapporter 

 Krav til projektansøger hhv. myndighedens adgang til kompe-

tente eksperter 

 Vilkår om overvågningsforanstaltninger ved et havneprojekts 

væsentlige skadevirkninger for miljøet 

 Samordnet procedure (One stop shop) 

 Skærpede krav til offentliggørelse 

 

Styrelsen skal bemærke, at der med udkastet til bekendtgørelse for-

melt set er tale om overimplementering af EU-retlige minimumsfor-

pligtelser, da minimumsfristen for høring af den berørte offentlighed i 

direktivet er fastsat til minimum 30 dage. I bekendtgørelsen er fristen 

fastsat til 8 uger, hvilket er i overensstemmelse med fristen for VVM 

høringer i øvrig regulering. Sagen har været forelagt Implemente-

ringsudvalget, der har godkendt sagen d. 23. februar 2017.     

Økonomiske og administrative konsekvenser, herunder DUT 

Det vurderes, at der ikke er økonomiske eller administrative konse-

kvenser for erhvervslivet, idet der i forvejen i en årrække har eksiste-

ret en VVM-procedure med mulig VVM-pligt alt efter projekttype.   

Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) anmodes om 

høring af bekendtgørelsens eventuelle økonomiske konsekvenser i 

forhold til det udvidede totalbalanceprincip (DUT). 

Det bemærkes, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vurderer, at be-

kendtgørelsen ikke vil medføre økonomiske konsekvenser i forhold til 

DUT. 

Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft den 16. maj 2017, 

hvilket er fristen for implementering af direktivet. 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærk-

ninger sendes til vores hovedmailadresse info@tbst.dk, cc. til 

supo@tbst.dk senest den 3. april 2017, mærket j.nr. TS6020100-

00015. 

Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Suzan Pødenphant på 

mail supo@tbst.dk eller til info@tbst.dk. 

Der vedlægges en liste over høringsparterne. 

Høringsmaterialet kan også ses på Høringsportalen på 

www.hoeringsportalen.dk, hvor modtagne høringssvar også vil blive 

gjort tilgængelige. 
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Det bemærkes, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen normalt ikke ori-

enterer hørte parter, når en bekendtgørelse, BJ eller BL er blevet ud-

stedt. 

De udstedte bekendtgørelser, BJ’er og BL’er kan ses på Trafik-, Byg-

ge- og Boligstyrelsens hjemmeside www.tbst.dk under Lovstof. Vores 

nyhedsbrev indeholder også information om de udstedte regler. Til-

melding til nyhedsbrevet kan ske på vores hjemmeside www.tbst.dk.  

 

Med venlig hilsen 

 

Suzan Pødenphant 

Chefkonsulent 
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