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(1) Post VVM - I
•

VVM anvendes til at forbedre beskyttelsen af
den danske natur ifm infrastrukturprojekter

•

Efter VVM-processen træffes beslutninger,
som har stor indflydelse på omfang og karakter
af naturbeskyttelsen, bl.a. som følge af:
•
•
•

Formulering (’kan’/’bør’/’skal’)
Lovkrav
Tidshorisont for tiltag/afbødning

•

Opfølgning og overvågning er begrænset – og
viden mangler om gennemførelse og reelle
effekter

•

Lære/ændre?
•

Overvågning i VVM – Naturbeskyttelse og
infrastrukturprojekter i VVM
•
DCEA og 15. Juni Fonden
•
Lone Kørnøv, Per Christensen og Sanne Vammen
Larsen
•
Februar 2014 – april 2015

Gennem ny VVM lovgivning og vejledning
understøtte, så vi ser på:
• Reel gennemførelse af projekter –
herunder hvilke afbødende tiltag som
implementeres
• Effekten af de afbødende tiltag ift. den
antagne effekt i VVM-redegørelsen
• Projekternes reelle konsekvenser ift. de
som var forudsagt i VVM-redegørelsen
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(1) Post VVM - II
•

Formål: at reducere blinkene fra
lysafmærkningerne fra de høje master
på testcentret.
•

Som led i projektet kortlægges, hvordan
og i hvor høj grad beboere i nærheden af
testcentret er generet af blinkene

VVM
redegørelsen
og
konsultation

•

•
•
•
•
•

Radar styring af lysafmærkning på det nationale
Test center i Østerild
Energiteknologisk Udviklings- og
Demonstrationsprogrammet fra Energistyrelsen
2015 - 2017
DTU, Terma, DCEA
Ivar Lyhne, Lone Kørnøv og Sara Bjørn Aaen

Oplevede
lyspåvirkning
og effekter
for beboere

Lære/ændre?
•
•

Hvad der er væsentligt under VVM’en
behøver ikke være det reelt – og visa
versa
Stort potentiale ved at lave opfølgning
som led i at kvalificere VVM arbejdet
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(2) Den sociale dimension i
miljøvurdering
Miljøvurdering og sociale konsekvenser: Case studier af
konfliktfyldte energiprojekter
•
DCEA
•
Sanne V Larsen, Anne M Hansen, Sara B Aaen,
Helle Nielsen, Eva Ritter og Ivar Lyhne
•
2014 -

•

Sociale dimension indgår i såvel VVM
som SMV Direktivet

•

Europæisk diskussion i gang
•

•

”Why does EU not use SIA?”

Vores forskning viser:
•

At de sociale forhold bredt er indeholdt i
praksis i dag
•

Dog ofte overfladisk vurderet – og med
sjælden afbødning

•

Hypotesen er at der kan være et link mellem
hvorvidt sociale forhold er adresseret og
udvikling af konflikter

•

Lære/ændre:
• Bruge og styrke den sociale dimension i
VVM og SMV – i stedet for at lave
separate sociale konsekvensvurderinger
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(2)/(3) Den sociale dimension i
miljøvurdering & inddragelse
Projekt under udvikling: Mega-konflikt projekter og
social kompleksitet

Hypotese:
Social
kompleksitet

Mange aktører, mange
forskellige interesser og
potentielt væsentlige
samfundskonsekvenser

’Top-down’
domineret
beslutningsproces

Megakonflikt
projekter

Betydning for
konfliktudvikling,
ressourcer/
økonomi, tillid,
kvalitet af
beslutninger
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(3) Inddragelse og deltagelse
•

Nyt fra projektet:

Konstruktiv borgerinddragelse

1. Borgere kan også bidrage i
tekniske forhold (linjeføring)
•

Lede til enighed/accept og
brug af lokal viden

•
•
•

DCEA og Energinet.dk
Ivar Lyhne, Helle Nielsen, Sara B Aaen
2013 – 2017

2. Forskellige syn med forskellige
resultater:

borgere som en
del af
projektudvikling

projektudvikling
som del af
borgerens
virkelighed
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(3) Inddragelse og deltagelse
•

De unge er fraværende i miljøvurdering
•
•
•

•

6% (18 – 29 år) på offentlige møder
Primært mænd (60 – 69 år)
Samme mønster og erfaring
internationalt!

Borgerinddragelse ifm. vurdering af samfundsmæssig
bæredygtighed
•
DCEA, Grønlands Universitet og Mærsk Olie&Gas
•
Anna-Sofie Skjervedal og Anne Merrild Hansen
•
Januar 2013 – 2016

Projektet afprøver visuel
antropoligisk metode til at engagere
unge
VÆRDIER

INTERESSER

“Hvad er
mest
vigtigt I dit
liv?”
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(4) Miljøvurdering som strategisk facilitator
for bæredygtighed
Projekt under udvikling: Fra trussel til mulighed:
Miljøvurdering som strategisk værktøj for bæredygtig
udvikling

•

Projektet vil innovere ved at flytte
fokus fra konsekvensvurdering til
at bruge SMV som en hjælp ’til at
finde vej’ – til at finde muligheder
for en bæredygtig udvikling
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(5) Efteruddannelse i VVM
Baggrund
• Nyt VVM Direktiv med fokus på sikring af kompetence blandt eksperter og
ansvarlige myndigheder
• VVM har en stigende betydning som beslutningsgrundlag og demokratisk
proces
• Evalueringer og konferencer har påvist svigende kvalitet af arbejdet og
varierende kapacitet hos aktører
• Samtidig viser en række sager, at kvalitetsudfordringer i
miljøvurderingsarbejdet giver forsinkelser i tidsplaner, uoptimale
løsninger og utilfredse aktører
• Uddannelsessiden har begrænsede muligheder for opkvalificering indenfor
miljøvurdering meget begrænset ift. den udvikling og stigende betydning,
som VVM er og har været igennem

10

•

DCEA ønsker at igangsætte en ny indsats for
efteruddannelse indenfor VVM til praktikere
indenfor private virksomheder og offentlige
myndigheder, i samarbejde/dialog med Gert
Johansen, Ulf Kjellerup og Miljøministeriet.

•

Mål: At opnå en højere kvalitet og effekt af
VVM arbejdet gennem erfaringsudveksling
og kompetenceopbygning

•

Vi er i gang – oplever dog lidt institutionelle
’benspænd’

•

Vi har også brug for mere viden om dine behov og
input til, hvad efteruddannelsen skal indeholde

Frivillig
certificering
Efteruddannelse
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Spørgsmål til pausen
- Brug QR koden eller www
1. I hvor stor grad forventer du at blive mødt med nye/højere krav som følge af
nyt direktiv?
2. I hvor høj grad vurderer du din organisation kan leve op til kommende krav
om kvalitetssikring i VVM?
3. Uanset kommende nye VVM krav, hvor relevant mener efteruddannelse
indenfor VVM vil være for dig?
4. Vil en overbygning i form af en frivillig certificering være interessant for dig?
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Tak for opmærksomheden
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