Sammenfattende redegørelse (SEA art. 9 statement)

Til opfyldelse af Europaparlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF, art. 9, er følgende redegørelse
udarbejdet for programmet ”Fehmarnbeltregion” på vegne af den danske og den tyske nationalstat:
a) Information om konsultationer og godkendelse af programmet stilles til rådighed for
relevante nationale og regionale myndigheder, offentligheden og hørte medlemsstater via
programmets hjemmeside www.fehmarnbeltregion.net. Programdokumentet, den strategiske
miljøvurdering og ex-ante evalueringen vil ligeledes være tilgængelige i deres fulde form
via hjemmesiden.
b) Miljøhensyn er integreret i programmet på flere niveauer og der har været løbende
opmærksomhed omkring emnet igennem hele programskrivningsprocessen. Ud over at
miljøhensyn indgår som et horisontalt kriterium i programmet er et af programmets
indsatsområder dedikeret til aktiviteter indenfor miljø, energi og naturbeskyttelse.
Programmets skrivegruppe har igennem hele skriveprocessen været i tæt dialog med ex-ante
evaluatorerne, som har udarbejdet den strategiske miljøvurdering og miljøvurderingens
anbefalinger er løbende blevet indarbejdet i programmet. På baggrund af konsultationerne i
henhold til art. 6 og 7, er miljøvurderingen og programmet blevet revideret og eventuelle
kommentarer er blevet indarbejdet.
Da programmet i sin helhed prioriterer miljøhensyn højt og da der forventes at komme en
række projekter med direkte gavnlig effekt på miljøet, vurderes programmets gennemførelse
at være at foretrække frem for et nul-alternativ. Resultaterne af miljøvurderingen, samt
kommentarer og anbefalinger fra myndigheder og offentlighed, vil fortsat blive taget i
betragtning i forbindelse med implementeringen og gennemførelsen af programmet..
c) Overvågning af de miljømæssige effekter implementeres på alle stadier af
programimplementeringen. I ansøgningsfasen skal ansøgerne vurdere de miljømæssige
effekter af deres projekt og i udvælgelseskriterierne prioriteres projekter med en neutral eller
positiv effekt på miljøet. Informationsmaterialet til projektansøgerne vil understrege
vigtigheden af en seriøs og professionel vurdering af miljøeffekterne og administrationen vil
gøre en særlig indsats for at invitere miljøforbedrende projekter ind.
Projekternes miljøeffekter genvurderes i forbindelse med udfærdigelse af årsrapporter til
administrationen, ligesom miljøtemaet vil indgå tydeligt i de årlige statusrapporter til EUkommissionen. Hvis den løbende programopfølgning viser, at programmet har en mindre
positiv miljøprofil end forventet, vil administrationen revurdere markedsføringsstrategierne
og udvælgelseskriterierne med henblik på styrke programmets miljøprofil.

