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MILJØVURDERINGSDAG 2022
2016
-I

aalborg og københavn

Det Danske Center for Miljøvurdering ser frem til igen at byde velkommen til Miljøvurderingsdag!
Her samles fagfolk inden for miljøvurdering til en dag med netværk, erfaringsudveksling og opdatering på den nyeste viden.
Miljøvurderingsdagen byder på en fælles formiddag med keynotes blandt andet fra Miljøministeriet og Miljøstyrelsen, mens eftermiddagen er fordelt på fire sessioner med oplæg og diskussion inden for udvalgte emner:
VEJLEDNING:

HABITATDIREKTIV OG MILJØVURDERING:

En ny vejledning er på vej, men den udfylder ikke
alle behov for vejledning. Hvor har vi de største
behov for vejledning? Og kan vi udfylde noget af
behovet ved at dele gode referencer og erfaringer?

Beskyttet natur og EU’s Habitatdirektiv har stor
indflydelse i miljøvurdering. Vi samler erfaringer og
perspektiver på lovgivning, praksis, udfordringer og
løsninger.

MILJØVURDERING PÅ HAVET:
Der er opbygget erfaring med miljøvurdering på
havet - både på strategisk og projektniveau. Vi ser
på noget af det der
gør miljøvurdering
havet
STRATEGISK
BRUG AFpå
MILJØVURDERsærlig.
ING:

KLIMA OG VÆSENTLIGHED:

Miljøvurderingen er tænkt som et
strategisk værktøj, men kan bruges
på mange niveauer som er mere eller
I år udbydes der desuden et heldagskursus i
mindre strategiske. Vi ser eksempler på
miljøvurdering for
begynderehvordan
i både miljøvurdering
Aalborg
og diskuterer
og København. Kurset
vil fokusere
på idéerne
kan bruges
strategisk.

bag og brugen af miljøvurdering på både planog projektniveau. Kursets sigte er at give basal
forståelse for miljøvurderingsværktøjet, både
i relation til myndighedsbehandling og rådgivning.
Kurset afholdes 24. august 2022 i København og
29. august 2022 i Aalborg.
Se kursusbeskrivelse på www.dcea.dk.aau.dk.

Klimapåvirkning er del af miljøvurderingen. Men
hvordan vurderer vi om et projekt eller en plans
KUMULATIVE
PÅVIRKNINGER I VVM
OG MILJØudledning
af drivhusgasemissioner
er væsentlig
eller
VURDERING
ej?
Vurdering af kumulative påvirkninger er en del
af både VVM og miljøvurdering, men også en
udfordring i praksis. Vi ser på hvordan kumulative påvirkninger vurderes i praksis samt på
potentialer for metodeudvikling.

TID & STED
AALBORG: 25.
30 AUGUST
KØBENHAVN: 30.
25 AUGUST

Der kommer yderligere information omkring
program og tilmelding inden sommerferien.
Du kan holde dig orienteret via vores hjemmeside www.dcea.dk eller ved at følge os på
LinkedIn. Hvis du har spørgsmål eller gode
forslag, eller gerne vil modtage mails om Miljøvurderingsdag er du velkommen til at skrive
på info@dcea.dk.

