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Siden 1940'erne har det danske landskab — og store dele af de øvrige
nordiske landskaber - undergået en markant forandring, der ikke alene
skyldes udviklingen i landbruget, men i høj grad også det stærkt øgede
trafik- og energibehov med de hertil hørende stadig større trafik- , el-
og energianlæg.

Men hvor meget interesserer man sig for projekternes størrelse i de
retlige vurderinger — og hvordan?

Udgangspunktet har været, at projekternes størrelse først og frem-
mest har været af interesse i en planlægningssammenhæng, hvor loka-
liseringen af større bygge- og anlægsprojekter forudsættes at blive for-
beredt gennem den fysiske planlægning. Men i de senere år er inter-
essen også for andre miljømæssige aspekter — end hensynet til den
planmæssige arealdisponering — blevet større. Jeg vil derfor tillade mig
at fremsætte den hypotese, at den retlige vurdering af større projekter,
som den ser ud i dag, er ét af flere udtryk for, at stadig flere indirekte
og direkte effekter inddrages i den egentlige miljøforvaltning, og at
forvaltningssamordningstendensen — med den hertil knyttede forudsæt-
ning om en helhedstankegang — i dag præger miljøretten mere end
tidligere.

Forvaltningssamordningstendensen har jeg i »Miljøankenævnet«1 beskrevet som den
tendens, der i lovtekster, i forarbejder og i de administrative regler kommer til
udtryk ved, at den enkelte lov må betragtes som en del af et lovkompleks med en
fælles generel målsætning. Der foreskrives derfor i de enkelte love en samling af
kompetencer hos myndigheder, der, som eksempelvis de kommunale, kan foretage
en helhedsvurdering. Der foreskrives inddragelse af »fremmede« (sektor)myndig-
heder i beslutningsprocessen, således at de bl.a. gennem høring, gennem kommu-
nikation, gennem klageberettigelse og gennem vetoregler sikres en indflydelse på
helhedsvurderingen.

1 Se Ellen Margrethe Basse »Miljøankenævnet. En analyse af nævnets organisa-
tion, arbejdsgrundlag og funktionsmåde ud fra retlige og andre samfundsvi-
denskabelige synsvinkler« 1987 s. 31.
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Det er endvidere min antagelse, at den retlige analyse af større projek-
ters indvirkning på miljøet må være præget af, at interessen for adres-
satens og andres retssikkerhed ikke er i focus. Hovedvægten må for-
mentlig lægges på andre interesser,2 herunder hensynet til naturens
beskyttelsesbehov og samordningen af de offentlige interesser i tids-
svarende serviceydelser.3

Den konkrete prioritering mellem de netop nævnte interesser er
overladt til en forhandling mellem myndigheder og private, hvor op-
bygningen af beslutningssystemet samt krav, der stilles til processen,
nok er de vigtigste virkemidler. Den materielle stillingtagen — fra den
parlamentariske forsamling til, hvordan de nævnte hensyn skal sikres
og afvejes indbyrdes ved vurderinger af konkrete projekter — har først
og fremmest karakter af politiske målsætninger om, at beslutningerne
skal hvile på miljøkvalitetsvurderinger samt at visse — værdiladede og
fleksible — principper skal iagttages. Ofte vil principperne have betyd-
ning på tværs af den traditionelle sondring mellem formalitet og rea-
litet. Hypoteserne skal uddybes nedenfor under 3.

1. Større projekter - hvad er det?
Fastlæggelsen af, hvad der skal betragtes som større projekter - eller
store anlæg — er i en undersøgelse af den retlige bedømmelse af sådan-
ne, af central interesse. Er der da tale om en entydig terminologi, når vi
taler om større projekter — en terminologi, der kan bruges ved fastlæg-
gelse af et retsfaktum? Svaret er, efter min opfattelse: nej, begrebsaf-

2 Hermed tager jeg afstand for den tankegang, som præger Karsten Revsbechs
bog »Nyere tendenser i dansk forvaltningsret - systemhensyn eller retssikker-
hed« 1992, hvori der argumenteres for, at alle forvaltningsområder bør vur-
deres ud fra en fælles forvaltningsretlig synsvinkel, og en synsvinkel med ho-
vedvægten på adressatens retssikkerhed. Det betyder imidlertid ikke, at jeg vil
underkende retssikkerhedssynsvinklens betydning også inden for miljøretten, se
herom bl.a. Ellen Margrethe Basse »Moderniseringen af miljølovgivningen set i
et retssikkerhedsperspektiv« Juristen 1991 s. 354ff og samme i »Regulering og
styring som forskningsteoretisk og -metodisk synsvinkel« s. 123ff i Ellen Mar-
grethe Basse og Vibeke Jensen (red.) »Regulering og styring III - Et bidrag til
den juridiske forskeruddannelse« 1992.

3 Se om varetagelse af sådanne samfundsmæssige interesser inden for områder,
der er præget af forvaltningssamordningstendensen Ellen Margrethe Basse
»Miljøankenævnet« s. 372ff.
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grænsningen vil være bestemt bl.a. af formålet med at regulere de store
projekter, af de særlige nationale miljøforhold og af de nationale regu-
leringsforhold.

I den danske Skov- og Naturstyrelsens undersøgelse af tekniske an-
lægs indflydelse på landskabet fra 1992 er der ved definering af store
anlæg taget udgangspunkt i den oplevelse, undersøgelsesgruppen fik
ved besigtigelser i det regionale område, der var valgt som pilotunder-
søgelsesområde. Anlæg defineres her som store, hvis de

»påvirker et landskab visuelt og støjmæssigt eller virker som en fysisk barriere for
færdsel i landskabet«.

Eksempler herpå er stærkt trafikerede veje, store el-ledningsnet, vind-
mølleparker, lufthavne, kraftværker, større by- og sommerhusområder
etc.4 Undersøgelsen havde først og fremmest til hensigt at afdække,
hvordan man kunne beskytte større landskaber mod store projekter, og
dette formål har haft indflydelse på definitionen.

Der er imidlertid også taget udgangspunkt i andre begrebsafgræns-
ninger, hvor andre end de af Skov- og Naturstyrelsen valgte miljøgener
er blevet inddraget. Som eksempel kan nævnes de større projekter, der
er omfattet af særlige krav vedrørende miljøkonsekvensvurderinger,
som fastlagt ved EF's direktiv af 27. juni 1985 om vurdering af visse
offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (85/337/EØF),
også kaldet VVM-direktivet. I dette direktiv defineres projekter som

»— gennemførelse af anlægsarbejder eller andre installationer eller ar-
bejder,

- andre indgreb i det naturlige miljø eller i landskaber, herunder
sådanne, der tager sigte på udnyttelse af ressourcer i undergrun-
den«

De (direkte og indirekte) miljøeffekter, som store anlæg forudsættes at
kunne have på miljøet, og som begrunder retlige krav til proces og
bedømmelsesgrundlag, fremgår af direktivets bilag III, punkt 4, hvor
der focuseres på:

4 Se Miljøministeriets publikation »Større uforstyrrede landskaber. Et pilotprojekt
om tekniske anlægs indflydelse på landskabet« 1992 s. 2.
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»- tilstedeværelse af projektet som helhed;
— anvendelsen af naturlige ressourcer;
— emission af forurenende stoffer, opståelsen af gener og bortskaffel-

sen af affald«

Nedenfor under 4 skal det illustreres, at selv ved implementeringen af
et sådant direktiv kan der vælges en 'individuel', national afgrænsning.
I Danmark har man eksempelvis ikke kun ønsket, at der skal foretages
en forudgående vurdering af de emissioner og andre affaldseffekter,
som anlæg medfører. Man har også villet tage højde for de effekter, der
er risiko for, at anlægget kan få ved uheld — derfor er de såkaldte
risikoanlæg medtaget. På grund af den danske afhængighed af grund-
vandet har man også inddraget afvandings- og kunstvandingsprojekter
under VVM-proceduren.5 Derimod er feriebyer, feriehoteller mv. i
1992 taget ud af listen over sådanne store projekter, idet en miljøkva-
litetsvurdering i stedet foreskrives som led i lokalplanproceduren efter
et særligt kystcirkulære.6 Med andre ord bliver begrebsafgrænsningen
her bestemt dels af de miljøgener, der opleves som væsentlige i Dan-
mark, dels af reguleringsbehovet — dvs., også af interessen for at undgå
dobbeltadministration og overlappende regulering.

I den danske Vejledning om planloven - der er udgivet af Planstyrel-
sen — defineres begrebet »større« projekter i relation til de planlæg-
ningsmæssige krav om udarbejdelse af retningslinier og de processuelle
regler, der gælder for etablering af større offentlige institutioner samt
større trafikanlæg og andre større tekniske anlæg. Det fastslås, at be-
grebet større projekter kan bruges ved

»funktioner, der har betydning for mere end én kommune og dermed er regional
eller kommunal«7

dvs., det er først og fremmest kompetenceforholdene, der her er be-
stemmende for begrebsafgrænsningen.

Eksemplerne - der ikke er udtømmende - viser, at der er flere an-

5 Se bekendtgørelse nr. 903 af 17. december 1991 om supplerende regler i med-
før af lov om planlægning (samlebekendtgørelse) bilag II, pkt. 1.

6 Se cirkulære nr. 215 af 19. december 1991
7 Se Vejledning nr. 67 af 20. maj 1992 om planloven i Ministerialtidende 1992 s.

409 vedrørende anvendelsen af planlovens § 6, nr. 2
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vendte definitioner af begrebet større projekter. I det følgende vil der
hverken blive focuseret snævert på store projekter, der falder inden for
Skov- og Naturstyrelsens definition, eller Planstyrelsens definition eller
på projekter, der falder inden for VVM-direktivets definition. Men
VVM-direktivets betydning for de retlige krav, der stilles ved gennem-
førelsen af visse større projekter, skal uddybes nedenfor, som et kon-
kret eksempel på en regulering af større projekter.

2. Hvilke indgreb i miljøet skal der focuseres på?
Et stort projekt har naturligvis allerede på grund af sit omfang en vis
indvirkning på landskabet, men det kan være kompliceret at fastlægge,
hvilke miljøeffekter et sådant projekt har — og dermed også kompliceret
at foretage en retlig regulering heraf. Det belyses med et eksempel
nedenfor under 5.

Allerede det ovenfor anførte om forskellige afgrænsninger af begre-
bet større projekter viser, at miljøeffekterne i sig selv kan være bestem-
mende for begrebsanvendelsen, og at en stillingtagen til større projek-
ters indvirkning på miljøet derfor kan være afhængig af, hvilken be-
grebsfastlæggelse, der vælges - eller sagt på en anden måde: hvilke
miljøeffekter man vælger at fokusere på. Effekterne vil være forskellige
fra anlæg til anlæg — de vil bl.a. være afhængige af den benyttelse, der
sker af det enkelte anlæg, og af sårbarheden i området.

Miljøeffekter af større projekter kan være lokale, regionale og glo-
bale, de kan være kortsigtede og mere langsigtede, de kan være forbi-
gående og permanente — og de kan være såvel positive som negative.
Nogle kan være lette at forudsige, andre kan være særdeles vanskelige
at prognosticere.

De større projekter vil ofte forudsættes placeret i de større, åbne
landskaber, hvor nabogener typisk er begrænsede. Men konsekvensen
heraf bliver let et landskab, der visuelt og støjmæssigt påvirkes af stadig
større anlæg. En dansk pilotundersøgelse i Midt- og Østjylland viste, at
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udviklingen de sidste 40 år har medført, at landskabets påvirkning af
tekniske anlæg er øget fra 5% til 509c.8

Hvad der i en diskussion om store projekters indvirkning på miljøet
nok er værd at nævne er, at miljøpolitikken i sig selv kan være årsag til,
at store anlæg etableres. De sidste 10-12 år har de moderne vindmøller
— der skal sikre en miljøvenlig energiproduktion — præget (eller rettere
skæmmet) det danske landskab.9 Også de store højspændingsmaster,
der etableres for at sikre den fornødne elforsyning på tværs af lande-
grænser — og under respekt af kravene om en mere miljøvenlig ener-
giforsyning — griber på afgørende vis ind i miljøet og giver anledning til
lokale protester.

Erkendes må det i denne sammenhæng, at den samfundsmæssige
interesse i opfyldelse af forsyningspligten i miljøbeskyttelsesadministra-
tionen er tillagt en rimelig høj prioritet med den konsekvens, at de
miljømæssige (og landskabelige) effekter af nye store projekter er blevet
prioriteret rimelig lavt.10 Man har eksempelvis siden 1985 forudsat, at
der ved etablering af større vindmøller og vindmølleparker skulle tages
hensyn til den samlede energiproduktion, således at denne blev ratio-
nel,11 medens man først helt for nylig i administrationen af det åbne
land har udvist en vis forsigtighed med hensyn til at acceptere en spredt
— ikke lokalplanlagt — lokalisering af vindmøller.12 I den danske hand-

8 Se Miljøministeriets publikation »Større uforstyrrede landskaber. Et pilotprojekt
om tekniske anlægs indflydelse på landskabet« 1992 s. 2.

9 Antallet af vindmøller er i Danmark steget fra 300-400 i 1980 til ca. 3000 i 1992
- og højden på vindmøllerne er fordoblet. De vindmøller, der opstilles i dag, har
en tårnhøjde på 30-40m, hvor højden af den øverste vingespids er 45-60 m.
Vindmølleparker opfattes i dag som store tekniske anlæg, og kun meget få
områder er egnede til etablering af sådanne, se »Betænkning II fra Vindmøl-
leplaceringsudvalget« februar 1992 s. 55. I »Energi 2000« lægges der op til en
kraftig forøgelse af antallet af vindmøller og vindmølleparker, se Miljøministeri-
ets publikation »Større uforstyrrede landskaber. Et pilotprojekt om tekniske
anlægs indflydelse på landskabet« 1992. s. 10. Om vindmøllerne i det danske
landskab se også Miljøministeriets publikation »Betænkning II« s. 29ff.

10 Se herom Ellen Margrethe Basse anf. sted s. 373f.
11 Den 20. december 1985 blev der indgået en aftale mellem Energiministeriet og

elselskaberne herom. Se iøvrigt Miljøministeriets »Betænkning I fra Vindmøl-
leplaceringsudvalget. 100 MW i elværksregi inden 1994«, juni 1991.

12 Praksisændring fremgår af Miljøklagenævnets zoneafgørelser fra 1992 offent-
liggjort i Kendelser om Fast Ejendom 1992 s. 199 og s. 209. Den tidligere praksis
er bl.a. beskrevet i Ellen Margrethe Basse op. cit. s. 375ff.
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lingsplan på energiområdet »Energi 2000 - handlingsplan for en bære-
dygtig udvikling«, april 1990, focuseres der ikke meget på, om der
vælges store eller små anlæg. I den miljømæssige vurdering er focus
rettet imod luftforureningens karakter og dens betydning for det glo-
bale miljø. Med andre ord er hovedvægten i denne plan lagt på at
reducere luftforureningen ved at stoppe for brugen af kul og ændre
valget af brændstof til naturgas, halm, træflis eller lignende samt til
vindenergi. Efter afgivelse af »Energi 2000« blev det særlige Vindmøl-
leplaceringsudvalg anmodet om at medvirke til at sikre en optimal ud-
nyttelse af placeringsmuligheder i de vindgode områder samtidig med,
at der skulle tages højde for landskabets bæreevne ved et større antal
vindmøller end de allerede opstillede.13 Udvalget er i sin tankegang
stadig præget af en rimelig isoleret interesse for arealanvendelsen, idet
man skriver, at

»der bør ske en detaljeret planlægning, førend vanskelighederne opstår. Denne
planlægning bør angive placeringsmuligheder og krav til størrelse og udformning af
vindmøllerne, hvad enten det drejer sig om klynger, mølleparker eller enkeltstående
vindmøller....

Der kan kun i et vist omfang formuleres generelle regler for vindmøllers pla-
cering udfra landskabelige hensyn. For hvert enkelt område må placeringsmulig-
hederne gennemarbejdes udfra blandt andet landskabelige og vindmæssige forhold,
førend der vælges mellem klynger, parker og enkeltstående eller ingen vindmøller.
Møllernes størrelse og indbyrdes afstande betyder dog, at eventuelle placeringsmøn-
stre skal være enkle for at kunne opleves og fremtæde harmonisk i det danske
landskab.«14

Af andre større projekter, der vil have både positive og negative effek-
ter, kan nævnes større affaldsbehandlingsanlæg. De miljømæssige mål-
sætninger om, at »udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt, i første
række materialerne, dernæst energiindholdet«,15 afstedkommer bl.a. i
Danmark en udvikling i retning af etablering af stadig større og mere
specialiserede affaldsbehandlingsanlæg. Affaldet skal genanvendes i så
stor udstrækning, som det er muligt — herunder gennem nedknusning,

13 Se udgivet af Miljøministeriet »Betænkning II fra Vindmølleplaceringsudval-
get«, februar 1992 s. 17.

14 Se »Betænkning II« cit s. 50 og s. 55.
15 Om den danske affaldsplanlægning se »Handlingsplan for affald og genanven-

delse 1993-97« og »Handlingsplan for renere teknologi«. Citatet er fra først-
nævnte plan s. 14f.
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smeltning, sortering mv. af affald — og affaldet skal afbrændes frem for
at blive deponeret. Affaldsbehandlingsanlæggene vil have gavnlige
virkninger på affaldssituationen i Danmark og i de regionale områder
ved at sikre en reduktion af mængden af affald, der deponeres, men de
vil også have nogle negative miljøeffekter i de lokale områder, hvor de
etableres, idet etableringen griber ind i landskabet og skaber såvel støj
som andre miljøgener for naboerne.

Nogle større projekter vil stort set alene have positive miljøeffekter.
Det gælder således for de større naturgenopretningsprojekter, der ef-
terhånden investeres betydelige midler i bl.a. i Danmark.16 Og endelig
vil nogle større projekter have overvejende negative effekter på miljøet
— det gælder bl.a. de store motorvejs- og broprojekter, der præger
udviklingen. Et eksempel herpå gennemgås nedenfor under 5.

3. Hvilke præmisser må lægges til grund?
Hvordan kan man da juridisk regulere den sagsbehandling, som skal gå
forud for realiseringen af større projekter? Og kan man gennem ma-
terielle regler fastlægge nogle krav til en overordnet miljøkvalitetsbe-
dømmelse? Er det ikke nødvendigt at begrænse miljøkvalitetsmålsæt-
ninger og -bedømmelser til enkeltområder, som f.eks. til målsætninger
for luftforurening og luftkvalitet, målsætninger for vandforurening og
vandkvalitet, målsætninger for støj og målsætninger for det visuelle
miljø? Det er spørgsmål, som bør belyses, men som er utrolig kompli-
cerede. Jeg skal alene angive nogle præmisser for en miljøkvalitetsbe-
dømmelse og iøvrigt invitere til en debat på Det Nordiske Juristmøde
1993 om, hvordan vi retligt kan kategorisere og præcisere mv. miljø-
kvalitetskrav.

Spørgsmålet er: Hvordan kan en miljøkvalitetsbedømmelse foretages
med udgangspunkt i den miljøretlige synsvinkel, miljøretlige teorier og
metoder?

16 Offentlig finansiering og initiering af sådanne større anlæg er i dag en central
del af den generelle naturforvaltningslovgivning i Danmark, se lov nr. 9 af 3.
januar 1992 om naturbeskyttelse, ligesom der ved konkret lovgivning er sikret
genopretning af større naturområder. Eksempelvis kan nævnes genopretning af
miljøforholdene i Vadehavet, som er et af Verdens vigtigste fugle- og dyrebe-
skyttelsesområder, se Eva Jacobsen og Ellen Margrethe Basse »Danish Regula-
tion and Protection of the Wadden Sea« 1992.
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Den jýrste præmis, jeg allerede i indledningen angav som en, jeg mente
måtte lægges til grund, er, at en diskussion af de retlige aspekter i større
projekters indvirkning på miljøet må tage udgangspunkt i naturens
beskyttelsesbehov mod sådanne anlæg - mere end den kan focusere på
enkeltpersoners interesser og rettigheder.

Den grundliggende opfattelse bag mange indlæg i miljødebatten - og
bag miljøreguleringen — er den, at ikke kun aktuelle skader men også
udsigten til fremtidige skader må iagttages, ligesom ufødte individers
interesser må beskyttes. Det er den overvejende opfattelse, at vi ikke
ejer naturen; den har vi lånt af vore børn og børnebørn, hvorfor ud-
nyttelsen af ejendomsrettigheder og andre rettigheder i det mindste må
foregå under respekt af, hvad naturen kan tåle. Men netop en sådan
retsopfattelse får betydning for den synsvinkel, der kan anlægges ek-
sempelvis på store projekters indvirkning på miljøet. Det er jo en ind-
virkning som også - og måske først og fremmest - vore børn og bør-
nebørn kommer til at leve med.

Herved vil debatten om den retlige bedømmelse af større projekter
ikke adskille sig fra de fleste andre miljøretlige emner, men derimod
nok fra de fleste andre retlige diskussioner.17 Miljøretten er jo præget
af forudsætninger om, at den traditionelle beskyttelse af ejendomsret-
tigheder må afvejes mod og eventuelt vige for økologiske hensyn, og af
kravet om global tænkning.

Opfattelsen af relationerne mellem miljø og samfund ændrer sig over
tid, og prioriteringen af miljøet bliver stadig højere — med inddragelse
af stadig flere elementer og flere virkemidler. Den anden præmis, jeg vil
angive, er derfor, at miljøkvalitetsvurderinger er et nyt virkemiddel,
der skal sikre en helhedstankegang præget af en tværvidenskabelig for-
ståelse for samspillet mellem samfundet og miljøet, hvor miljøkvalitets-
kravene indgår som 'virkemidler' til løsning af den økologiske krise.
Krisen består af: henholdsvis de fysiske komponenter vedrørende de
faktiske miljøproblemer og de sociale komponenter vedrørerde en an-
derledes vurdering — herunder retsopfattelse — af relationerne mellem

17 Se herom Inge Lorange Backer »Innføring i naturressurs- og miljørett« 1990 s.
22f.
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miljøet og samfundet.18 Hvordan vurderes eksempelvis forholdet mel-
lem hensynet til miljøet og interessen i tidssvarende samfundsmæssige
serviceydelser - og hvordan kan miljøkvalitetskrav bruges til at sikre en
'rigtig udvikling'?

Den, der foretager en bedømmelse af eksempelvis større projekters
indvirkning på miljøet, kan ikke vente på, at miljøeffekter virkelig ind-
træder lokalt, regionalt eller globalt, før prognoser om sådanne effekter
skal indgå i beslutningsprocessen.19 Også naturvidenskabelige, tekniske
og hygiejniske forudsætninger har betydning for den retsvidenskabe-
lige tankegang inden for miljøretten — vi tvinges som jurister til at lytte
til andre fagdiscipliner, deres arbejdsmetoder og begreber - og til selv
i et vist omfang at bruge nye begreber. Et af de nye begreber, som vi
skal kunne give et retligt indhold, når vi skal debattere store projekters
indvirkning på miljøet, er begrebet miljøkonsekvensvurderinger.

Den tredie præmis, jeg vil anføre, er, at flere af de nye begreber, som
skal anvendes i den retlige bedømmelse, har betydning på tværs af den
traditionelle sondring mellem formalitet og realitet.

I miljøretten — herunder ved reguleringen af store projekters ind-
virkning på miljøet - er styringen gennem lovgivning ofte domineret af
processuelle regler — herunder regler om inddragelse af offentlighe-
den, regler om høring af særligt »berørte« myndigheder og om sags-
oplysningskrav. Sådanne processuelle regler finder vi bl.a. i VVM-
direktivet, som omtales nedenfor under 4. Derimod er de materielle
regler typisk præget af mål-middel-styring, hvor der anvendes vage
målsætninger, f.eks. i form af krav om at der skal administreres på
grundlag af miljøkvalitetsvurderinger og under respekt af værdiladede
principper, som f.eks. forureneren-betaler-princippet, forsigtigheds-
princippet og renere-teknologi-princippet.

Begrebet miljøkonsekvensvurderinger og de nævnte principper er
fleksible, og de er derfor velegnede som målsætninger i de politiske
forsøg på at intervenere i samspil mellem de to elementer, som den
økologiske krise består af - og de kan herved anvendes som midler ved

18 Se herom bl.a. Maarten A. Hajer i Erik Lykke (red.) »Achieving Environmental
Goals. The Concept and Practice of Environmental Performance Review« 1992
s. 31

19 Se herom Staffan Westerlimd »Miljöskyddslagen. En analytisk lagkommentar«
1990 s. 13.
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gennemførelse af en »økologisk modernisering« af samfundet.20 De har
derfor en vis betydning for vurderingen af det materielle indhold — for
vurderingen af reguleringens effektivitet (målopfyldelse).

Forsigtighedsprincippet — hvorefter tvivlen skal komme naturen til
gode — er nok det vigtigste princip ved en stillingtagen til den retlige
regulering af store projekters indvirkning på miljøet. Tager vi derfor
her udgangspunkt i dette forsigtighedsprincip, der bl.a. er kodificeret i
Maastricht-Traktens artikel 130R, stk. 2, 2.pkt., i nationale regler og i
vejledninger, er spørgsmålet, hvilken retlig betydning princippet har.
Har det betydning for processens tilrettelæggelse forud for etablerin-
gen af et stort projekt? Har det betydning for de krav, der stilles til
bedømmelsesgrundlaget? Og/eller har det betydning for den materielle
stillingtagen til et stort projekt? Jeg vil mene, at princippet kan have
betydning i alle tre sammenhænge, og at princippets betydning vil æn-
dre sig med tiden.

Princippet kommer bl.a. til anvendelse i den konkrete sagsbehand-
ling, hvor eksempelvis bygherren til et større projekt pålægges en op-
lysningsforpligtigelse, idet han skal dokumentere, at den valgte lokali-
sering og produktionsmåde kan forsvares ud fra en helhedsvurdering
af de konsekvenser, som anlægget — og alternative anlæg — må forventes
af have for det omgivende miljø.21 Se således eksempelvis de danske
krav om oplysninger, der skal afgives af bygherren, der ønsker et større
projekt optaget i regionplanens retningslinjer. Der forlanges bl.a. efter
den danske samlebekendtgørelse22:

»En oversigt over de væsentligste alternativer og alternative placeringer, som har
været undersøgt, og oplysninger om baggrunden for den ønskede placering under
hensyn til virkningerne på miljøet.«

Også de involverede myndigheder pålægges omfattende forundersø-
gelser — sagsoplysningsinitiativer — forud for en stillingtagen. Fastlæg-
gelsen af, hvad der i den konkrete sammenhæng skal betragtes som

20 Om begrebet »ecological modernization« og dets uklarhed se Maarten A. Hajer
anf. sted s. 25ff.

21 Se herom Staffan Westerlund »Miljöfarlig verksamhet« s. 20ff, samme »Miljö-
skyddslagen« s. 6ff. og Inge Lorange Backer »Innføring i naturressurs- og mil-
jørett« s. 54.

22 Se bekendtgørelse nr. 903 af 17. december 1991 bilag II
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tilstrækkelig dokumentation for, at det er forsvarligt at etablere et an-
læg, må bero på tekniske, naturvidenskabelige og andre sagkyndige
vurderinger, hvis konkrete omfang juridisk må bestemmes af alminde-
lige proportionalitets- og rimelighedsbetragtninger.23

Oprindelig har de nordiske miljølove primært focuseret på virksom-
hedernes ønsker, som disse kom til udtryk i ansøgningen, og myndig-
hederne foretog alene en isoleret vurdering af de effekter, der måtte
forventes at følge af det konkrete projektforslag. Vægten blev lagt på en
konkret vurdering af naturens evne til at omsætte forurenende stoffer
og på krav om rensning og fortynding (fortyndingsstrategi). Ved at
forlange oplysninger om og vurderinger af alternative projektforslag —
herunder alternative produktionsmetoder mv. — bliver perspektivet
bredere og de økologiske hensyn bliver opprioriteret.

Man kunne derfor godt rejse følgende spørgsmål: ligger der bag
brugen af forsigtighedsprincippet - og bag brugen af miljøkvalitets-
krav, som er nært forbundet med dette forsigtighedsprincip — en for-
udsætning om, at der er en materiel, retlig grænse for, hvad miljøet skal
tåle? Eller er princippet i stedet blot et udtryk for, at miljøkvalitetstan-
kegangen har fået større indflydelse (dvs., de økologiske hensyn har
fået en højere prioritering)?

Det er min opfattelse, at der ikke endnu gennem brugen af forsig-
tighedsprincippet er tale om at fastlægge en absolut (materiel) grænse
for, hvad naturen skal tåle. Der er alene tale om en opprioritering af
økologiske hensyn på bekostning af de traditionelle hensyn til ejen-
domsretten og ansøgerens lokaliserings- og produktionsvalg. Eller an-
derledes udtrykt: forsigtighedsprincippet og miljøkvalitetskravene in-
debærer aktuelt et skift fra en defensiv (og snæver) prøvelse foretaget
af miljømyndighederne af adressatens projektvalg, hvor der ikke blev
vist interesse for alternative valgmuligheder eller for miljøgener i bre-
dere forstand, til en mere offensiv prøvelse, der skal sikre en vurdering
fra såvel miljømyndighedernes som fra andre berørtes side af de (direkte
og indirekte) miljømæssige, økonomiske og planlægningsmæssige ef-
fekter af alternative projekter.24 Herved sættes det omgivende miljø

23 Se om sådanne betragtningers betydning Staffan Westerlund »Miljöskyddsla-
gen. En analytisk lagkommentar« s. 12f.

24 Om prøvelsen af projekter se Staffan Westerlund »Miljöfarlig verksamhet« s.
12Iff. Se også Ellen Margrethe Basse »Miljøankenævnet« s. 233ff.
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anderledes i focus end tidligere og den materielle afgørelse bliver — som
resultat heraf— anderledes. Muligvis vil forsigtighedsprincippet og kra-
vet om miljøkvalitetsvurdering med tiden få et mere præcist materielt
indhold — hvis politikerne kan opnå enighed om, hvor balancepunktet
mellem vækst og miljøbeskyttelse skal være, og hvis miljøforskerne (her-
under miljøretsforskerne) bliver bedre til at hjælpe miljøadministra-
torerne med at opstille materielle grænser.

4. VVM-direktivet, et eksempel på regulering af større
projekter
I EF-regi er der fastlagt retlige krav til de nationale myndigheder om
udarbejdelse af retningslinjer for foretagelse af miljøkvalitetsvurderin-
ger af større projekter. Det er især VVM-direktivet og EF-Kommissio-
nens udkast til et forslag til direktiv om miljøvurdering af politikker,
planer og programmer, der bør nævnes.25

VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. Generelt er VVM
ikke nogen præcis eller standardiseret metode, der er knyttet til den
administrative behandling af ansøgninger om realiseringen af nye store
projekter. VVM-kravene er først og fremmest et processuelt styrings-
middel, der foreskriver iagttagelse af en række undersøgelses- og op-
lysningskrav. Sådanne krav skal rettes mod de private og offentlige
institutioner, der ønsker at etablere større anlæg. Samtidig er der fast-
lagt nogle procedurekrav, der er rettet til miljømyndighederne, og som
vedrører udarbejdelse af redegørelser for anlæggenes indvirkning på
miljøet. Den offentlige vurdering (dvs. den materielle afgørelse) bliver
i højere grad end tidligere præget af en helhedsvurdering af større
anlægs virkning på det omgivende miljø — metodisk er der tale om at
vurdere, hvorledes negative miljøeffekter kan begrænses mest muligt.

I VVM-direktivets præambel anføres det, at der af nationalstaterne
bør vedtages generelle principper for vurdering af indvirkninger på
miljøet med henblik på at forebygge og samordne procedurer for til-
ladelse til offentlige og private projekter, som kan forventes at få stor
indvirkning på miljøet. Efter præamblen bør et projekts indvirkning på
miljøet vurderes under hensyn til ønsket om at beskytte menneskets

25 Se forslaget i EF-Kommissionens skrivelse af 11. januar 1991, j.nr. XI/194/90-
DA-REV.
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sundhed, at bidrage til højere livskvalitet ved forbedring af miljøet, at
sørge for de forskellige arters fortsatte beståen og at bevare økosyste-
mets reproduktionsevne, som er selve grundlaget for livets fornyelse.

Det følger endvidere af direktivet, at der skal tages hensyn til sårbar-
heden i det område, hvor det store projekt ønskes lokaliseret, se direk-
tivets artikel 3 og bilag III. Det foreskrives således, at der skal foretages
meget konkrete miljøkonsekvensvurderinger i forhold til en række »re-
cipienter«, nemlig: befolkning, fauna, flora,jord, vand, luft, klimatiske
forhold, materielle goder, herunder den arkitektoniske og arkæologi-
ske kulturarv, landskab og den indbyrdes sammenhæng mellem nævnte
faktorer.

Den materielle beskyttelse er ikke nærmere præciseret.
Direktivet foreskriver derimod nogle processuelle regler, der skal

sikre en forudgående miljøkonsekvensvurdering af større projekter.
Dette skal bl.a. ske i form af krav til bygherren om at fremkomme med
oplysninger, der gør det muligt at vurdere konsekvenserne af anlæg-
gets etablering, og sådanne oplysninger skal efter artikel 5, stk. 2 mindst
omfatte:

»— en beskrivelse af projektet med oplysninger om placering, art og
dimensioner;

— en beskrivelse af påtænkte foranstaltninger med henblik på at und-
gå, nedbringe og om muligt neutralisere betydelige skadelige virk-
ninger;

— de data, der er nødvendige for at konstatere og vurdere de væsent-
lige virkninger, projektet vil kunne få for miljøet;

— et ikke-teknisk resumé af de i første til tredje led omhandlede op-
lysninger.«

Dvs., der er et retligt krav om en grundig lokaliseringsdiskussion med
alternative lokaliseringsforslag. Det er imidlertid ikke alene beliggen-
heden, men også udformningen af store projekter, der skal tages hen-
syn til ved den forudgående ad hoc planlægning og miljøkonsekvens-
vurdering af et større projekt. Der er endvidere et krav om, at miljø-
vurderingerne skal inddrages på det tidligst mulige stadium. De retlige
forpligtelser, der skal bruges som middel til at sikre en forudgående
planlægning og en miljøkonsekvensvurdering, fastlægges ved direkti-
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vet, der dog undtager projekter, der i enkeltheder vedtages ved en
særlig lov,

»idet de mål, der forfølges ved dette direktiv, herunder at stille oplysninger til
rådighed, nås gennem lovgivningsprocessen.« (cit. fra præamblen og artikel 1,
stk. 5)

Ved direktivet foreskrives det, at myndigheder, som på grund af deres
særlige ansvar på miljøområdet kan blive berørt af projektet, skal have
mulighed for at afgive en udtalelse om ansøgningen, ligesom oplysnin-
gerne — herunder det ikke-tekniske resumé — skal stilles til rådighed for
offentligheden, der også skal have lejlighed til at udtale sig, jf. artikel 6.
Efter artikel 8 skal de oplysninger og indsigelser, der fremkommer som
led i en sådan »høring«, indgå i bedømmelsesgrundlaget. Herved er en
forvaltningssamordning og offentlighed i forvaltningen blevet en del af
processen, der skal sikre forsvarlige miljøkonsekvensvurderinger.

Brugen af sådanne konsekvensvurderinger startede allerede i USA omkring 1970,
hvor en vurdering af såvel et ansøgt større projekt som af et alternativt projekts
miljøkonsekvenser skulle foretages før igangsætning af projektet. Der blev af de
amerikanske domstole udviklet et rimelighedsprincip eller proportionalitetsprincip,
efter hvilket miljøkonsekvensvurderingen ikke skulle gå videre, end hvad en afvej-
ning af projektets omfang og omkostningerne ved en sådan vurdering tilsagde.26

I Danmark27 skal der i de enkelte amter udarbejdes VVM-redegørelser

26 Se herom bl.a. Staffan Westerlund »Miljörättsliga grundfrågor. Temahäften i
Miljölära« 1987 s. 17Iff, samme i Naturresurs- og miljökomittén »Miljöeffekt-
beskrivningar Del 1 og Del 2« 1981 og samme »Rätt och miljö« 1988 s. 142ff.

27 VVM-direktivet er implementeret såvel i den danske planlov som i den danske
miljøbeskyttelseslov. Det skete i første etape gennem bekendtgørelse nr. 379 af
1. juli 1988 om miljømæssig vurdering af anlæg på søterritoriet, lov nr. 216 af 5.
april 1989 om ændring af lands- og regionplanlægning, lov om regionplanlæg-
ning i hovedstadsområdet og lov om miljøbeskyttelse (VVM-vurdering af mil-
jøet), ved bekendtgørelse nr. 446 af 23. juni 1989 om vurdering af større anlægs
virkning på miljøet (VVM) og bekendtgørelse nr. 119 af 28. februar 1991 om
miljøgodkendelse mv. af anlæg, der er omfattet af miljøvurderinger i henhold til
lov om lands- og regionplanlægning(VVM). Efter gennemførelsen af 1992-mil-
jøreformen, herunder ikrafttrædelsen af lov nr. 388 af 6. juni 1991 om plan-
lægning, blev der udstedt en ny bekendtgørelse herom, nemlig bekendtgørelse
nr. 524 af 24. juni 1992 om miljøgodkendelse mv. af anlæg, der er omfattet af
miljøvurderingen i henhold til lov om planlægning.
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som en del af regionplanen. Det har været et lovmæssigt krav siden 1.
juli 1989. Redegørelsen skal indeholde en ret detaljeret vurdering af de
miljømæssige konsekvenser, der forventes og accepteres. En sådan re-
degørelse skal foreligge, før der kan meddeles en tilladelse til at eta-
blere et større projekt,28 hvorfor eksempelvis miljøbeskyttelsesmyndig-
hederne — i modsætning til praksis i de første 15 år af miljøbeskyttel-
seslovens gyldighedsperiode - tvinges til at inddrage andre myndighe-
ders vurdering af negative miljøeffekter (dvs., tvinges til at acceptere en
samordningstankegang eller anderledes udtrykt: en helhedstankegang).
Den danske implementering er anderledes end andre landes. Der er
således væsentlige forskelle på omfanget af projekter, der skal gennem
en VVM-procedure, og procedurens opbygning er forskellig.29

I England lægges der stor vægt på en foreløbig gennemgang af de
konkrete anlæg, ved hvilken gennemgang det fastlægges, om projektet
skal gennem en VVM-procedure. »The Secretary of State for the En-
vironment« indeholder nogle kriterier for, hvornår en VVM-procedure
bør igangsættes. Der lægges her vægt på:

- større projekter, der er mere end lokalt vigtige,
- nogle mindre projekter, der foreslås lokaliseret i følsomme områder,

og
- projekter med usædvanlig kompleks og potentielt negativ virkning

på miljøet.

I Holland og Tyskland lægges der vægt på en indledende fase med en
hensigtserklæring, hvor undersøgelsens omfang fastlægges bl.a. med

28 Se herom de danske regler i bekendtgørelse nr. 119 af 28. februar 1991 om
miljøgodkendelse mv. af anlæg, der er omfattet af miljøvurderinger i henhold til
lov om lands- og regionplanlægning (VVM), bekendtgørelse nr. 903 af 17. de-
cember 1991 om supplerende regler i medfør af lov om planlægning (samlebe-
kendtgørelse) med bilag I og II, bekendtgørelse nr. 904 af 17. december 1991
om miljøgodkendelse mv. af anlæg, der er omfattet af miljøvurderinger i hen-
hold til lov om planlægning (VVM), bekendtgørelse nr. 794 af 9. december 1991
om godkendelse af listevirksomhed § 7 og vejledning nr. 67 af 20. maj 1992 om
planlægning, pkt. III, B.

29 Se herom »Vurdering af virkninger på miljøet - Et beslutningsgrundlag? Ar-
bejdsrapport«, Miljøministeriet. Planstyrelsen februar 1991 s. 25f med henvis-
ning til bl.a. »Environmental Impact Assessment - The Netherlands - fit for
future life«.
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offentlig deltagelse. Til forskel fra den danske VVM-procedure, sikres
den hollandske offentlighed en mulighed for at foreslå forskellige un-
dersøgelser i forbindelse med projektet.

I Holland har man endvidere valgt at bruge en uafhængig, rådgi-
vende »VVM-kommission«, der omfatter 200-300 eksperter og fun-
gerer med et sekretariat på 15-20 personer. Kommissionen har selv
peget på vigtigheden af, at flere eksperter indenfor samme fagdisciplin
deltager i arbejdet, så der på et tidligt stadium i sagsbehandlingen kan
tages højde for faglig uenighed. Over for den ansvarlige miljømyndig-
hed foretager kommissionen en videnskabelig miljøkonsekvensvur-
dering, der afdækker de kompromisser, som kan være begrundet i
faglig uenighed. Offentlighedens forslag indarbejdes i VVM-kommi-
sionens indstilling til myndighederne. Kommissionen tager derimod
ikke del i de politiske beslutninger.

Der er ingen uafhængig VVM-myndighed i Tyskland, og i de fleste
tilfælde er det kun den del af offentligheden, der bliver direkte berørt
af et projekt, der bliver informeret og har høringsret. Opdelingen i 15
relativt selvstyrende forbundsstater medfører en noget uoverskuelig
retsstilling vedrørende den konkrete implementering af VVM-direk-
tivet.

I Danmark anvendes en fast liste over hvilke typer af projekter, der
skal gennem proceduren, og omfanget bestemmes i et løbende samar-
bejde mellem myndigheder og bygherre.30 Herved har man valgt at
følge traditionen fra miljøbeskyttelsesloven, der som bilag har en liste
over godkendelsepligtige virksomheder — blot er der tale om en ander-
ledes liste. Traditionen føres i øvrigt også videre i det forslag, der frem-
sættes til en ny lov om miljøerstatning og forsikring i begyndelsen af
1993, hvor der som bilag til loven er optaget en liste over de virksom-
heder, der er omfattet af det objektive erstatningsansvar og forsikrings-
pligten. Også denne liste er anderledes end de to tidligere nævnte.

De forskellige nationale reguleringer af anlæg, der skal underkastes
VVM-proceduren, ligesom forskellene mellem brug af uafhængige
kommissioner henholdsvis overladelse af den miljøkonsekvensvur-
dering, der skal foretages, til de almindelige miljømyndigheder, skaber
naturligvis en betydelig forskel i den retlige regulering af store projek-

30 Se herom »Vurdering af virkninger på miljøet - Et beslutningsgrundlag? Ar-
bejdsrapport«
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ter. En forskel der ikke kun er en formalitet men også giver en forskel
på den materielle situation for ejerne af anlæggene — herunder for
deres konkurrenceevne - en forskel som EF-direktivet iøvrigt har til
formål at minimere.

5. Øresundsforbindelsen - et nyt stort projekt
I fremtiden vil der måske blive mulighed for at gå nærmere ind i en
retlig analyse af enkeltsager, hvor de ovenfor under 3 anførte hypote-
ser kan afprøves. Jeg har ikke endnu indsamlet et sådant materiale og
vil derfor nøjes med at give et eksempel på den aktuelle situation i
Danmark vedrørende sådanne projektvurderinger - et eksempel på de
vanskeligheder, der er forbundet med en retlig regulering og bedøm-
melse af store projekter.

I den danske regerings »Transporthandlingsplan for miljø og udvik-
ling«, maj 1990, er der ikke ofret megen interesse på de store trafikan-
lægs indvirkning på miljøet. Bortset fra en næsten indholdsløs rede-
gørelse for VVM-direktivet31, er det eneste der anføres herom, at:

»Trafik belaster det åbne land med luftforurening, støj, inddragelse af arealer og
indgreb i uberørte biotoper og landskaber. Danmark er fattig på områder, der er
upåvirkede af menneskelige aktiviteter. Uanset man ved placeringen og udform-
ningen af større trafikanlæg tager vidtgående hensyn til naturbeskyttelsesinteresser,
vil det ofte være uundgåeligt at anlæggene virker forstyrrende og i visse tilfælde
ødelæggende i relation til biologiske, landskabelige, kulturhistoriske og rekreative
interesser.« (cit. s. 18)

Prioriteringen af de samfundsmæssige serviceydelser, evt. på bekost-
ning af hensynet til at begrænse negative miljøeffekter, er tydelig. At
naboerne til nye motorvejs- og broanlæg ikke har følt, at der er blevet
taget tilstrækkelig hensyn til deres retsbeskyttelse, er der en hel del
eksempler på i pressen og i rejste sager — bl.a. sager rejst ved taksa-
tionsmyndigheder.

En fast forbindelse over Øresund er et af de største trafikprojekter,
vi har haft i Danmark — og samtidig er dette projekt jo fælles med
Sverige. Eksemplet illustrerer, hvor vanskeligt det kan være at opnå
politisk enighed om, hvad miljøkvalitetskravene konkret skal betyde for

31 Se Transporthandlingsplanen s. 28f.
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den materielle afgørelse, hvorfor lovgiveren i stedet focuserer mere på
processuelle regler, og samtidig gennem brug af krav om miljøkvali-
tetsvurderinger, i lovens forarbejder og gennem aftaler skaber mulig-
hed for en løbende materiel justering. Eksemplet skal også afdække,
hvor forskelligartede konsekvenser, der kan være tale om i et enkelt
stort projekt.

Som medlem af EF har den danske regering været forpligtet til at
tage stilling til, hvordan miljøkonsekvensprocedurer og — vurderinger i
medfør af VVM-direktivet konkret skal foretages. Det har her været
regeringens opfattelse, at anlægget — der gennemføres ved lov - er
omfattet af VVM-direktivets særregel i artikel 1, stk. 5, der fritager
bygherren fra forpligtelsen til at gennemføre den ved direktivet insti-
tuerede omfattende offentlighedsprocedure og miljøkvalitetsvurderin-
gen. Særreglen vedrører »projekter, der vedtages i enkeltheder ved en
særlig national lov«. Denne særregel vil — afhængigt af den korrekte
fortolkning — i praksis ofte kunne påberåbes i Danmark, idet såvel
vejanlæg som andre større trafikanlæg gennemføres ved lov. Derfor er
det i Danmark vigtigt at få vurderet de retlige krav til specifikationen,
der kan indfortolkes i VVM-direktivets artikel 1, stk. 5. Det anføres i
den danske regerings svarskrivelse af 12. august 1992 til Kommissionen
for De Europæiske Fællesskaber om denne artikels anvendelse i Øre-
sundssagen:

»Man kan ... ikke fortolke bestemmelsen i VVM-direktivets artikel 1, stk. 5, således,
at den stiller krav om, at de pågældende love skal indeholde de samme oplysninger
som dem, der nærmere opregnes i direktivets artikel 5 bilag III, og at f.eks. kravet
om forudgående høring i artikel 6 skal være fulgt. En sådan fortolkning ville inde-
bære, at direktivets særlige regel blev indholdsløs

På denne baggrund er det regeringens opfattelse, at artikel 1, stk. 5, omfatter
projekter, som vedtages ved særlige nationale love, og som indeholder en sådan
konkretisering af projektet, at man har skabt grundlag for, at den nationale lovgiv-
ningsprocedure kan sikre en offentlig debat om de miljømæssige virkninger af det
pågældende projekt.«

Miljøkvalitetsvurderinger bliver herved en del af det parlamentariske
arbejde — gennem den almindelige lovgivningsproces sikres borgerne,
og især deres valgte politikere, mulighed for at vurdere de konkrete
miljøeffekter, så godt effekterne nu lader sig oplyse og formidle.

Hvordan blev miljøkvalitetsbedømmelsen foretaget ved forberedel-
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sen af Øresundsforbindelsen? Har der været tale om den forudsatte
konkretisering af projektet forud for Folketingets stillingtagen?

Ved aftalen af 23. marts 1991 mellem Danmark og Sverige om en fast
forbindelse over Øresund er selve anlægget beskrevet relativt detaljeret
i bilaget til aftalen. Der gives heri en nærmere beskrivelse af forbindel-
sens linieføring og tekniske udformning, ligesom et vedhæftet kort »i
hovedsagen« angiver linieføringen for forbindelsen. I aftalens artikel 5
bestemmes det, at der ved den endelige udformning af projektet skal
foretages en miljøkonsekvensvurdering.32 Heri bestemmes det:

»at den endelige udformning af Øresundsforbindelsen skal ske under hensyn
til, hvad der er økologisk motiveret, teknisk muligt og økonomisk rimeligt, således at
skadelige virkninger på miljøet forebygges«.

Reglen er implementeret i den danske lov nr. 590 af 19. august 1992
om anlæg af fast forbindelse over Øresund § 4, stk. 1, men den supple-
res (eller interesseafvejningen modificeres) af et stykke 2, hvori det
fastslås, at der af de i projektet involverede skal udarbejdes en egentlig
miljøkvalitetsmålsætning forud for etableringen.

§ 4, stk. 2. »Der opstilles en kvalitetsmålsætning for anlæggenes miljøeffekter i Øster-
søen og Øresund samt på land, der tillige med et overvågnings- og kontrolprogram
skal godkendes af trafikministeren efter samråd med miljøministeren inden igang-
sætning af anlægsarbejderne.«

Lovens krav om anvendelse af en miljøkvalitetsmålsætning styrkes end-
videre af en politisk aftale mellem de danske regeringspartier og to
oppositionspartier (Socialdemokratiet og Centrumdemokraterne) af 29.
april 1991 om en fast forbindelse over Øresund, hvori det bl.a. i §3
fastslås vedrørende den valgte løsning:

»Viser det sig imidlertid under den videre projektering og under byggeriet af de
danske landanlæg, at der er behov for yderligere foranstaltninger for at sikre en

32 Miljøkvalitetskravet er konkret udformet som en interesseafvejningsregel. Reg-
len svarer stort set til den model, vi oprindelig anvendte i den danske miljøbe-
skyttelseslovs § 1, stk. 3. Den blev fjernet fra den danske miljøbeskyttelseslov i
1986, da et flertal i folketinget fandt det uacceptabelt, at der blev foretaget en
konkret afvejning af miljøhensyn over for økonomiske hensyn. Men interesse-
afvejningen er, som anført, at finde i aftalen vedrørende Øresundsforbindelsen.
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miljømæssigt forsvarlig løsning, skal disse gennemføres. Til dette formål afsættes en
særlig miljøpulje på 300 mio. kr.«

I bemærkningerne til lovens §4 fremhæves det, at det videre arbejde
med præciseringen af miljøkvalitetsmålsætningen skal ske i et samar-
bejde mellem bygherren, Trafikministeriet og Miljøministeriet, og for
så vidt angår selve Øresundsforbindelsen, i et samarbejde med de sven-
ske myndigheder. Det er endvidere over for EF-Kommissionen frem-
hævet, som den danske regerings generelle udgangspunkt, at den en-
delige projektering mv. af Øresundsforbindelsen må ske ud fra et krav
om fortløbende hensyntagen til miljøet, jf. regeringens brev af 14. maj
1991 til Kommissionen. Dette brev er optrykt som et bilag til lovens
forarbejder, og det indgår derfor som et af flere fortolkningsbidrag —
dvs., indeholder forpligtelser for den danske regering. Den danske
regering udgav endvidere en godt 120 sider stor rapport med titlen
»Miljø. Øresund 1991«, hvortil der er henvist i lovforslagets bemærk-
ninger. Rapporten er et resumé af en 1500 sider stor miljøundersøgel-
sesrapport om virkningen af det store projekt, og denne rapport indgår
som grundlaget for vedtagelsen af loven. Endelig blev der iværksat en
vis offentlighedsfase vedrørende den endelige linieføring af landanlæg-
get på Sjælland og Amager, hvis resultater er optrykt i »Miljø. Øresund
landanlæg - Redegørelse for forløb og resultat af den offentlige høring
17. august - 9. oktober 1992«, november 1992.

Der var ikke enighed i det danske Folketing om, at man ved vedta-
gelsen af loven om anlæg af en fast forbindelse over Øresund havde
valgt den miljørigtigste løsning. I tillægsbetænkningen af 9. august 1991
fra Trafikudvalget fremhæver de to mindretalspartier (SF og Det Ra-
dikale Venstre), at der er behov for en mere dybtgående folkelig debat,
inden lovforslaget vedtages. Det fremhæves bl.a., at der ikke er den
fornødne klarhed vedrørende de lokale trafikale og miljømæssige kon-
sekvenser.

»Det aftalte projekt er ikke baseret på tankegangen om en bæredygtig udvikling i
forhold til miljøet. Det er utilgiveligt i 1991, hvor der er tilstrækkelig viden i Folke-
tinget om miljøets sårbarhed, hvilket sættes i relief af, at et meget stort flertal i
foråret 1991 vedtog en ny miljølov, hvor »forsigtighedsprincippet« blev indført i
miljølovgivningen. Princippet betyder, at usikkerheden skal komme miljøet til gode.
I det foreslåede motorvejsprojekt over Øresund er tankegangen i dette princip helt
forsvundet. Det er ekstra alvorligt, da netop Danmark i internationale forhandlinger
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helt rigtigt kæmper for at indføre »forsigtighedsprincippet« - også i Østersøkom-
missionen. Efter mindretallets opfattelse overtræder flertallet helt åbenlyst forsig-
tighedstankegangen og vælger »beskidt teknologi« selv om »renere teknologi« står
til rådighed ....»

Det Radikale Venstre ønskede vedtaget et beslutningsforslag indehol-
dende et krav om et bredere beslutningsgrundlag forud for valget af
projekt. I et sådant beslutningsgrundlag skulle de trafikale, miljømæs-
sige og økologiske konsekvenser af henholdsvis en jernbaneløsning og
en kombineret vej- og jernbaneforbindelse indgå. Partiet mente ikke, at
aftalen med Sverige var »økonomisk og miljømæssigt bæredygtig«, og
kunne derfor ikke tilslutte sig, at Danmark ratificerede aftalen med
Sverige, se betænkning afgivet af Trafikudvalget den 29. maj 1991.

Der blev af tre mindretalspartier (SF, R og KRF) stillet et forslag om,
at der i lovens § 4 skulle indføjes en passus om, at der skulle »sikres en
miljømæssig nulløsning for Østersøen....« Med denne formulering ville
mindretallet sikre, at de projekter, der havde været diskuteret i forbin-
delse med lovforslagets behandling, alle indgik i den licitation, der blev
udbudt, således at der blev tilvejebragt præcise oplysninger om, hvad de
forskellige forbindelser ville koste, og hvad de miljømæssige konsekven-
ser af de enkelte valg ville være. Men de opnåede dog ikke flertallets
tilslutning hertil.

Selv om der nu er tale om en vis lovfæstet målsætning bl.a. i den
ovennævnte danske lov, hvorefter der skal foretages en miljøkvalitets-
vurdering af de indvirkninger, som dette store projekt kan forventes at
have på miljøet, er den konkrete vurdering af miljøeffekterne præget af
en betydelig usikkerhed. Dels vil et anlæg som Øresundsforbindelsen
have mange meget forskelligartede negative indvirkninger på såvel
havmiljøet, fugle- og dyrelivet som landmiljøet (herunder i form af
nabogener), og dels vil der gennem et sådant projekt kunne opnås såvel
positive som negative effekter. Af positive miljøeffekter kan især frem-
hæves fordelene for de naboer, for hvem etablering af de nye bane- og
vejanlæg med ændret linieføring som erstatning for de eksisterende
veje og baneanlæg vil indebære en reduktion af den lokale støj- og
luftforurening.33 Men også for luftmiljøet kan eksempelvis bortfald af

33 Herunder med en sænkning af sådanne baner i en dybde på ned til 6 meter
under terræn og anvendelse af forskellige former for støjafskærmning.
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færgetrafik som følge af, at trafikken nu føres over Øresundsforbin-
delsen, have positive miljøeffekter.

Når der sondres mellem de forskellige miljøeffekter, må det heller
ikke glemmes, at nogle effekter er knyttet til selve anlægsarbejdet, me-
dens andre effekter er knyttet til det færdige anlæg og til brugen af
dette. Selve anlægsarbejdet har ikke kun miljøeffekter, medens det står
på, det kan også have permanente konsekvenser. Et af de eksempler,
der kan gives på permanente tab som følge af anlægsarbejdet, er, at
sælbestanden ved Saltholm må forventes at forsvinde helt som følge af
de forstyrrende effekter.

I relation til vurderingen af miljøeffekter af den færdige Øresunds-
forbindelse og anvendelsen af denne, bygges der på usikre prognoser,
bl.a. vedrørende trafikudviklingen. Det er — som det blev fremhævet af
ministeren under forberedelsen af anlægsloven — vanskeligt at pro-
gnosticere den fremtidige trafik, fordi trafikken over Øresund krydser
en landegrænse med deraf følgende fysiske, sproglige, kulturelle og
andre barrierer.

I en miljøkonsekvensvurdering må — som anført ovenfor — indgå
oplysninger om sårbarheden i det område, hvor et større projekt ønskes
udført. I den valgte case kan det fremhæves, at Saltholm med omlig-
gende vandareal i national og international sammenhæng udgør et be-
tydningsfuldt område som yngle- og rastested for en lang række fugle,
herunder især for vandfugle. Området er fredet og udpeget som EF-
fuglebeskyttelsesområde.34 Oprindelig var der planlagt en linieføring
hen over øen, men denne er — med deraf følgende betydelige omkost-
ninger - ændret, således at der gennemføres en mere sydlig linieføring,
som ikke berører selve Saltholm.35 Ved linieføringen, der er valgt gen-
nem den sydlige del af dette sårbare område, kan det ikke undgås, at
der følger visse negative miljøeffekter af anlægget som sådan. Effekten
vurderes af den danske regerings rådgivere til i alt væsentligt at bestå i
en reduktion af bestanden af fældende svaner, hvorimod der ikke for-
ventes at være nogen negativ effekt for de fuglearter, der er optaget på

34 Jf. EF-direktiv nr. 409/79 af 2. april 1979 om udpegning af fuglebeskyttelses-
områder. Der er konkret tale om et vist indgreb i to sådanne områder, nemlig
område nr. 110 på Saltholm og område nr. 11 på Vestamager.

35 Stadig er der dog tale om et vist indgreb i beskyttelsesområdet, idet 4,8% af
området kommer til at ligge syd for forbindelsen, der varigt beslaglægger 4 km2

ålegræsareal.
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EF-fuglebeskyttelsesdirektivets Annex 1. Forsvaret for valget af den
konkrete løsning bygger på en interesseafvejning, som fremgår af be-
mærkningerne til den danske lov, hvor det bl.a. anføres:

»Linieføringen har ikke væsentlig betydning for Saltholms og de omgivende
vandområders status som EF-fuglebeskyttelsesområde, og de naturmæssige fordele
ved at flytte linieføringen uden for fuglebeskyttelsesområdet er så forholdsmæssigt
små, at de ikke kan opveje de uforholdsmæssigt store ekstraomkostninger, som dette
vil medføre.«

En sådan interesseafvejning er nok symptomatisk for de materielle af-
vejninger der i dag bliver resultatet af en konkret miljøkonsekvensvur-
dering af et større projekt.


