HVORDAN SKABER VI VÆRDI PÅ TVÆRS AF
NIVEAUERNE I MILJØVURDERING

LONE KØRNØV OG ULF KJELLERUP
M V- D A G A U G U S T 2 0 1 8

De nationale planer og programmer påvirket i mindre grad
af SMV Direktivet
•

”Mange medlemsstater har bemærket, at det er mere sandsynligt, at den
strategiske miljøvurderingsprocedure vil påvirke mindre planer og
programmer på regionalt niveau (f.eks. arealanvendelse) snarere end
nationale planer og programmer, hvor de strategiske beslutninger ofte
træffes på politisk niveau, og hvor der er begrænset mulighed for, at disse
ændres efter den strategiske miljøvurderingsprocedure. De fleste
medlemsstater har f.eks. erkendt, at en ordentlig overvejelse af
alternativerne kan påvirke indholdet af planer og programmer, men i praksis
er alternativerne hovedsagelig fokuseret på at nedbringe eller afhjælpe de
negative virkninger. Men sådanne foranstaltninger kan også bidrage
effektivt til at sikre beskyttelsen af miljøet”
(EU, 2017, 2. rapport om gennemførelsen af direktiv 2001/42/EF)

Miljøvurderingens niveauer

Miljøvurderingens forskellige roller
•

•

VVM:
• Hvordan udvikling kan ske med
færrest negative
miljøkonsekvenser.
• Arbejder for det ’gode’
projektdesign
SMV:
• Om og hvilken type udvikling
der skal finde sted.
• Arbejder for at skabe gode
miljømæssige rammer for
udvikling

Udvikling

VVM

SMV

Miljø
(CSIR, 1996)

Sammenhæng
mellem MV af
planer og
VVM, og
kobling til øvrig
planlægning
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Planer – hvilket begreb anvendes – hvilke
rammer er relevante at tage i betragtning
Betydeligt bredere "planbegreb" i MV-direktivet end oprindelig forudset
à betyder at man skal søge bredere for, at finde de planer/generelle beslutninger, som bør indgå i
miljøvurderingshierarkiet
à en plan/generel beslutning skal udfoldes inden for en geografi og
à indeholde et valg/fravalg af f.eks. aktiviteter (som er omfattet af bilag 1 og 2) eller
à angive en særlig procedure som skal anvendes ved ansøgning om aktiviteters godkendelse
à rammer for anlægstilladelser à ikke kun de planer der rummer endelige og udtømmende rammer,
men også andre planer, som medvirker til at rammesætte en aktivitet
à et forsyningsselskabs investeringsplanlægning (spildevandsselskaberne)

Eksempler fra praksis
Vindmøllereglerne fra Belgien à krav om miljøvurdering
(EU Domstolens afgørelse C-290/15)
Områdetrafikplan på Nørrebro i København à krav om screening (Miljø- og
Fødevareklagenævnets afgørelse i NMK 44-00403)
Forsyningsselskabers planlægning à
(se: https://cowiforsyningogmiljoe.com)

Fra statslige planer….til kommunale planer…
•

Statslig vandområdeplan
(begrænsning af udledning af kvælstoffer og fosfor)
à Indsatsplanlægning (prioritering af de konkete tiltag)
à kommunale spildevandsplaner (omsætter målsætningerne i
vandområdeplanerne/indsatsplanlægningen i.f.t.
spildevandshåndteringen)
à Spildevandsforsyningsselskabets investerings og
prioriteringsplanlægning
……
à konkrete tilladelser

Fra kommuneplan/miljøvurdering til projekter/VVM
- ‘GreenLab Skive’
•

”Den strategiske miljøvurdering og
rammelokalplanen giver et godt
grundlag for den videre konkrete
lokalplanlægning for de
kommende virksomheder i
GreenLab. Den konkrete
planlægning bliver mere enkel, og
kan derfor gennemføres hurtigere
og billigere, end hvis vi skulle
starte planlægningen helt fra
grunden. Den strategiske
miljøplanlægning er således en
gevinst for alle parter” Lars Peter
Salhøj, plan- og supportchef,
Skive Kommune.

Alternativer håndteret strategisk på de forskellige niveauer
og miljøvurderinger
Kommuneplan

• Placeringsalternativer for GreenLab
• Alternativer for optimering af GreenLab klimamæssigt (forskellige input til biogasanlæg samt
forskellige størrelser på vindenergibidrag)

Rammelokalplan

•
•
•
•
•

Lokalplaner, VVM
og/eller
miljøgodkendelser

Fokus på det enkelte anlæg
Mindre scope ift. alternativer
Mindre scope i miljøvurderingen med færre miljøforhold inddraget
For de vurderede miljøforhold – mere detaljerede vurderinger og afværgeforanstaltninger

Zoneringsalternativer indenfor områder
Alternativer for vindmølleopsætning (antal og placering)
Alternativer for vandforsyning i området
Alternativer for trafikadgang og –afvikling
Alternative landskabsudformninger

Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen, 2017)

Værdi på tværs – hvad kan det være og hvordan skaber vi
det?
• Erfaringen fra Skive (jf. interviews)
•
•
•
•

•

Bedre/tidligere indtænkning af miljøhensyn
Kvalificering af VVM og afgrænsning
Reduktion af ressourceforbrug for alle parter
Godt kommunikationsgrundlag (mellem kommune, andre myndigheder
virksomheder og borgere)

Det handler om at have et klart blik for det hierarki man vurderer i/er en del
af
• afgrænsning af de påvirkninger planen fastlægger
• afgrænsning af miljøvurderingens indhold
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