
HUSKELISTE, når der skal laves et HØRINGSSVAR 
 
Du kan gå ind på https://www.vejdirektoratet.dk/sektion/vvm-undersogelse-ny-midtjysk-motorvej-fra-
give-til-haderslev.  Her kan du finde alle oplysninger i forbindelse med den færdige VVM-rapport. 
 

På siden kan du klikke ind og se eksempler på svar, der allerede er afleveret. Måske kan du blive inspireret. 
 

Det er er også på denne side, at du kan klikke ind for at aflevere dit eget høringssvar, men det kan være en 
god ide at være lidt forberedt. Læs derfor gerne nedenstående punkter, så du har alle oplysninger klar, 
inden du går i gang med indtastningen. 
 

Opgaven består af 4 punkter/afdelinger, som du skal igennem, men du kan heldigvis køre frem og tilbage 
mellem punkterne: 
 

           FELTER til udfyldelse Eksempel / Note 
1 EMNE-angivelse Du skal angive en overskrift med hvad 

dit indlæg handler om 
Nej til ØST-løsninger 
Pas på naturen ! 

BEMÆRKNING Du skal her skrive dit høringssvar. (Det 
kan være en fordel at have skrevet sin 
tekst forud, så man blot kan kopiere det 
ind). Husk, at man også kan vedhæfte 
længere svar eller uddybninger, hvis 
man ønsker det. 

Indled evt. med dit 
kendskab til områ-
det og slut af med 
din konklusion. 

Tryk NÆSTE 
2 Rolle Du vælger blandt fanens eksempler det, 

som passer på dig. 
 

Navn Dit navn Det er vigtigt at 
være omhyggelig 
med oplysningerne, 
da det ellers tager 
ekstra tid med kon-
trol af dit indlæg, 
inden det optages 
og offentliggøres på 
hjemmesiden. 

Adresse Din adresse 

Postnr. og By Postnr. og By 

Tlf.nummer Dit tlf.-nr. 

Kontaktoplysninger  

Navn Dit navn  

E-mail Din e-mail-adresse 

Gentage E-mail Din e-mail-adresse 

Tlf.nummer Dit tlf.nr. 

Tryk NÆSTE 
3 SEND Hvis du er tilfreds med forudgående, kan 

du trykke "Send" 
 

Tryk NÆSTE 
4 KVITTERING Print din kvittering for afleveringen. Det 

kan blive nødvendigt at holde øje med, 
om dit svar bliver optaget, og så er det 
vigtigt at have gemt sin kvittering med 
oplysninger. 

Husk at gemme din 
kvittering. Det kan 
være vigtigt at ken-
de sit sagsummer. 

FÆRDIG 
 

Der kan være forskel fra computer til computer med hensyn til, hvordan tingene 
foregår. Oplever du problemer, så spørg eller snak med en, du kender, så eventuelle 
problemer klares ved fælles hjælp. Lad ikke teknikken afholde nogen fra at ytre sig. 
 


