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Notat - planteamets bidrag vedr. SMV og VVM - miljøvurderingsloven
Fra:

Helle Ingvardsen

Hej Johanne
Hermed mit bidrag vedrørende pligt til miljøvurdering af det konkrete projekt og miljøvurdering af
plan/program (Miljøvurderingsloven).

Miljøvurdering af det konkrete projekt (VVM)
Der kræves en miljøvurdering af det konkrete projekt (VVM), da der er krav om NATURA2000
konsekvensvurdering.

Miljøvurdering af planer og programmer
Loven finder anvendelse på planer og programmer, som fastlægger rammerne for fremtidige
anlægstilladelser eller medfører krav om vurdering af virkningen på internationalt
naturbeskyttelsesområde, og som udarbejdes af en myndighed i henhold til administrative
beslutninger.
Det vurderes, at kanalåbningsprojektet er omfattet af loven, uanset om der udarbejdes
kommuneplantillæg og lokalplan. Projektet indeholder en plan/et program for fremtidige
anlægstilladelser.
Projektet kræver en konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000, og dermed er der krav om
miljøvurdering af planen/programmet.
Miljøvurderingen vil sandsynligvis kunne baseres på oplysninger og vurderinger fra
miljøvurderingen af projektet (VVM) og fra Natura 2000 konsekvensvurdering.
Der vil dog være nye temaer i miljøvurderingen af planen/programmet, som for eksempel
påvirkning af turismeerhvervet, rekreative interesser, formidling af kulturarv, påvirkning af
værdifulde kulturmiljøer.
Det forventes, at kommunen, i samarbejde med Limfjordsmuseet og andre interessenter, som
har indblik i erhvervsudvikling og turisme blandt andet, har kompetencen til at udarbejde
miljøvurderingen på baggrund af de to andre rapporter (VVM og Natura2000konsekvensvurdering). Det forudsætter dog, at disse to andre vurderingers konklusioner er
færdige før miljøvurderingen af plan/program kan færdiggøres.
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Vedrørende procesplan
Jeg forestiller mig, at Natura 2000 konsekvensvurderingen udarbejdes som det første - for at få
denne del afklaret, inden vi går videre med VVM og miljøvurdering af planen/programmet.
Procesplan for Natura2000 konsekvensvurdering har vores natur-team større indblik i.
Herefter kan arbejdet med VVM og miljøvurdering af planen/programmet påbegyndes. Disse vil
tage udgangspunkt i Natura 2000 konsekvensvurderingen.
Miljøvurderingen af planen/programmet vil tage udgangspunkt i konklusionerne i både
Natura2000 konsekvensvurdering og i VVM.
Procesplanen for VVM og miljøvurdering af planen/programmet kan/vil være parallelle.
Der kræves tæt samarbejde mellem kommunen og den rådgiver, der laver VVM.
Der kræves tæt samarbejde mellem kommunen og de interessenter, der skal inddrages i
miljøvurderingen af planen/programmet.
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