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1 Beskrivelse af miljøvurderingsprocessen 

Myndigheden har jf. miljøvurderingslovens § 32 pligt til at offentliggøre proces-

oplysninger om den forestående miljøvurderingsproces så tidligt som muligt. Det 

betyder, at myndighederne skal offentliggøre oplysningerne om de processuelle 

rammer for miljøvurderingen – så tidligt i processen som muligt. Så tidligt som 

muligt skal forstås som senest når oplysningerne med rimelighed kan gives. I 

praksis vil dette svare til det tidspunkt, hvor det står klart for myndigheden, at 

der skal gennemføres en miljøvurdering.   

1.1 Afgrænsningsnotat 

Når miljøvurderingsprocessen igangsættes, udarbejdes et udkast til afgræns-

ningsnotat af COWI, som identificerer de sandsynlige væsentlige miljøindvirknin-

ger af programmets gennemførelse. Udkastet til notatet kommenteres af Er-

hvervsstyrelsen, hvorefter COWI tilretter notatet. Dette notat lægges til grund 

for en høring af berørte myndigheder om afgrænsning af miljøvurderingens ind-

hold. I forbindelse med høring af berørte myndigheder, fastsættes en passende 

frist.  

1.2 Miljørapport 

På baggrund af afgrænsningsnotatet og eventuelle indkomne høringssvar fra be-

rørte myndigheder, udarbejdes udkast til miljørapport for miljøvurdering af 
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Territorialplan – Fonden for Retfærdig Omstilling. Udkast til notatet kommente-

res af Erhvervsstyrelsen, hvorefter COWI tilretter miljørapporten. Erhvervssty-

relsen har herefter endnu en mulighed for en retterunde, som COWI tilretter 

miljørapporten efter. Den endelige miljørapport vedlægges forslag til territorial-

planen, når denne sendes i offentlig høring. 

1.3 Sammenfattende redegørelse 

Efter endt høring udarbejder COWI et udkast til en sammenfattende redegø-

relse, som beskriver hvordan indkomne høringssvar til miljøvurderingen er taget 

i betragtning. Erhvervsstyrelsen kommenterer udkastet, hvorefter COWI tilretter 

redegørelsen. Den endelige sammenfattende redegørelse offentliggøres i forbin-

delse med den endelige vedtagelse af territorialplanen.  
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