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Opdatering af miljøbegrebet
4. En beskrivelse af de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer, der kan forventes at blive
berørt i væsentlig grad af projektet: befolkningen, menneskers sundhed,
biodiversiteten (f.eks. fauna og flora), jordarealer (f.eks. inddragelse af
arealer), jordbund (f.eks. organisk stof, erosion, komprimering og
arealbefæstelse), vand (f.eks. hydromorfologiske forandringer, kvantitet og
kvalitet), luft, klima (f.eks. drivhusgasemissioner, virkninger, der er relevante for
tilpasning), materielle goder, kulturarven, herunder den arkitektoniske og
arkæologiske aspekter, og landskab.
(Bilag 7, pkt. 4)

Befolkningen og menneskers sundhed
•

Betragtning 22 ”For at sikre et højt
niveau for beskyttelse af miljøet og
folkesundheden bør
screeningprocedurer og miljøkonsekvensvurderinger tage hensyn til
virkningerne af hele det konkrete
projekt, herunder, hvor det er
relevant, dets underjordiske dele og
undergrund, i anlægs- og
driftsfaserne og, i givet fald,
nedrivningsfasen.”

•

’Mennesker’ erstattes af ’befolkningen’
og ’menneskers sundhed’
•

Flugter dermed også med MVDirektivet

•

Nu afspejlet i screeningskriterierne
(bilag 6)
• ”Risiko for menneskers sundhed”
(fx som følge af vand- eller
luftforening)
• Sårbarhed ift. ”tætbefolkede
områder”

•

Og i selve vurderingen af
væsentligheden af projektets indvirkning
(§20, stk. 4)

Behov for bedre vurdering af sundhedsvirkninger
har haft EU’s bevågenhed længe
•

”Vurderingen af sundhedsmæssige virkninger er ikke særligt
fremtrædende i den nuværende praksis. Dækningen heraf varierer
betydeligt, fra en snæver til en bred fortolkning af sundhedsvirkninger.
Der er tegn på, at sundhedsmæssige virkninger anses for at være af
mindre relevans for VVM og/eller i en vis udstrækning dækkes af
anden lovgivning. Der er nogen tegn på, at sundhedsvirkninger tages
i betragtning under andre overskrifter som f.eks. forurening eller
risiko.”

•

“…skønt sundhedsvirkninger teoretisk kan tænkes behandlet i VVM
under vurderingen af virkningerne på mennesker, er
detaljeringsniveauet i praksis ikke så højt som det, der foreskrives for
biofysiske virkninger.”
(EU, 2003)

Set i lyset af dansk praksis
•

Kobling mellem miljø og sundhed er
ikke ny

•

Opmærksomhedspunkter for
rapport:
•

•

Praksis:
•
•
•
•

Ofte inkluderet er støj,
drikkevandskvalitet, luftforurening,
rekreation, trafiksikkerhed
Andre er fx
• Risiko, tryghed,
Primære determinant er transport
og energiproduktion
Sjældent de sociale/socioøkonomiske påvirkninger

•
•

•

Både øje for de positive og de
negative
’Fordeling’ af sundhedspåvirkninger
kan gøres tydeligere (hvem/hvor)
Præsentation i rapport kan skærpes

Opmærksomhedspunkter for
proces
•
•

Organisering – sikring af
sundhedsfaglighed (og social/socioøkonomisk)
Inddragelse af offentligheden

Hvad siger EU vejledningerne om sundhed?
-

Under høring skal ‘Sundheds- og
sikkerhedsmyndigheder’ konsulteres

-

I vurdering af væsentlighed indgår
sårbarheden af det modtagende miljø – og
menneskers sundhed er én receptor

-

Afgrænsning er ift. ‘brug, opbevaring,
håndtering eller produktion af stoffer eller
materialer, som kan være skadelige for
menneskers sundhed’ eller ‘skabe
bekymringer for faktiske eller opfattede risici
for menneskers sundhed’
-

Indebærer en professionel vurdering

De nye krav om kvalitetssikring og
sundhedskompetence
For at sikre, at
miljøkonsekvensvurderingsrapporten
er fuldstændig og af god kvalitet:
a) sikrer bygherren, at
miljøkonsekvensvurderingsrapporten
udarbejdes af kompetente eksperter
b) sikrer den kompetente
myndighed, at den har, eller efter
behov har adgang til, tilstrækkelig
ekspertise til at undersøge
miljøkonsekvensvurderingsrapporten
…

Kommentarer og spørgsmål

