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Miljøministeriet 

Slotsholmsgade 12 

1216 København K 

Att.: mim@mim.dk, c.c.: hinel@mim.dk 

Høring af vejledning om miljøvurdering af konkrete projekter (VVM) 
 

Miljøministeriet har den 16. marts 2022 udsendt udkast til Vejledning om miljøvurdering af konkrete projekter i 

høring, J. nr. 2022-2844. 

 

Indledningsvist skal erkendes, at lovgivningen på dette område er meget kompliceret og regulerer mange forskel-

ligartede områder, hvorfor det er en udfordring at vejlede konkret og fyldestgørende.  

 

Biogas Danmark finder dog vejledningen kunne være mere vejledende – og hjælpende for såvel myndigheder som 

aktører – ved i højere grad med konkrete eksempler at illustrere for eksempel projekter, som skal eller ikke skal 

udarbejde en VVM-redegørelse.  

 

Tilsvarende kunne kravene til screening ved mindre ændringer og udvidelser af eksisterende virksomheder forenk-

les, så tidkrævende og i mange tilfælde overflødige screeninger kan forenkles eller undlades.  

 

Blandt andet er skemaet side 41 svært tilgængeligt ligesom de mange tolkninger fra EU-domstolen, Kommissio-

nen og klagenævnede gør området vanskeligt at navigere i.  

 

Biogas Danmark hilser velkommen, at det i vejledningen fastslås, at screeninger skal foretages ud fra bygherres 

oplysninger og allerede foreliggende viden. Teksten bør dog gøres mere klar ved en præcisering side 71:  

 

”En screening er myndighedens vurdering af det konkrete projekts mulige væsentlige indvirkning på miljøet, og gen-

nemføres hovedsageligt på baggrund af bygherres allerede foreliggende oplysninger, myndighedens allerede forelig-

gende viden og erfaringer med tilsvarende projekters indvirkninger på miljøet eller med det omgivende miljøs eventu-

elle sårbarhed.” 

 

Biogas Danmark skal endvidere opfordre til, at ministeriet arbejder for at mindske de administrative byrder gen-

nem en ændring af EU-reguleringen – for eksempel ved at fastsætte bagatelgrænser for VVM-screeninger.  

 

Endvidere skal Biogas Danmark opfordre til, at vejledningen skærpes i forhold til muligheden for at benytte undta-

gelsesbestemmelserne når det fx gælder forsyningshensyn.  

 

Den aktuelle krig i Europa vil udfordre den europæiske forsyningssikkerhed i en årrække. Her er det helt afgø-

rende, at myndighederne bidrager til at gennemføre projekter, som kan bidrage til at øge den danske og europæi-

ske selvforsyning og herunder minimerer sagsbehandlingstiden og omkostningerne. 
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Afsluttende bemærkninger 

Afslutningsvis skal Biogas Danmark gentage ønsket om, at Miljøministeriet / Miljøstyrelsen genindfører standard-

vilkårene for biogasanlæg.  

 

Branchen investerede sammen med Miljøstyrelsen og kommunerne betydelige kræfter på at udarbejde standard-

vilkårene, men de har til gengæld sparet betydelige ressourcer hos såvel aktører som myndighederne – og bidra-

get kraftigt til at sikre tillid til, at biogasanlæg kan etableres uden uacceptable påvirkninger af miljø og det omgi-

vende samfund og dermed mindske aktørers og myndigheders arbejde i forbindelse med VVM-procedurer.  

 

Der er også fra kommunerne et stort ønske om at standardvilkårene ajourføres og genindføres. 

Branchen stiller sig til rådighed i forhold til at opdatere standardvilkårene. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Bruno Sander Nielsen 

2724 5967 

bsn@biogas.dk 

 


