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MILJØVURDERINGSDAG 2016
- I aalborg og københavn

KUMULATIVE PÅVIRKNINGER I VVM OG MILJØ-
VURDERING
Vurdering af kumulative påvirkninger er en del 
af både VVM og miljøvurdering, men også en 
udfordring i praksis. Vi ser på hvordan kumu-
lative påvirkninger vurderes i praksis samt på 
potentialer for metodeudvikling.

STRATEGISK BRUG AF MILJØVURDER-
ING:
Miljøvurderingen er tænkt som et 
strategisk værktøj, men kan bruges 
på mange niveauer som er mere eller 
mindre strategiske. Vi ser eksempler på 
og diskuterer hvordan miljøvurdering 
kan bruges strategisk.

MILJØVURDERINGSDAG 2018
- I aalborg og københavn

INTEGRATION AF SUNDHED I MILJØVURDERING OG 
VVM:

Menneskers sundhed er et af de temaer som er 
dækket af det brede miljøbegreb og noget som 
typisk har stor opmærksomhed i offentligheden. 
Vi ser på nuværende praksis samt diskuterer 
forbedringsmuligheder.

KOMMUNIKATION I MILJØVURDERINGER:

Vi sætter fokus på, hvordan vi arbejder med 
at kommunikere i miljøvurderinger og VVM. 
Hvordan arbejder vi med dokumenter, proces 
og nye digitale muligheder?

Det Danske Center for Miljøvurdering er glade for igen i år at kunne byde fagfolk inden for miljø-
vurdering velkommen til Miljøvurderingsdag! Vi ser frem til en dag hvor vi alle netværker, ud-
veksler erfaringer og bliver opdateret på den nyeste viden. 
Miljøvurderingsdagen byder traditionen tro på seneste nyt fra ministeriet, som i år suppleres 
med en række interaktive diskussioner mellem deltagerne om aktuelle emner. 
Desuden indeholder programmet fire mere dybdegående sessioner med oplæg og diskussion 
inden for emnerne:

PRIS

Hvis du ligger inde med viden, ideer eller ek-
sempler inden for et af disse emner og/eller 
har et forslag til et aktuelt emne, som du synes 
vi skal drøfte på Miljøvurderingsdag, så hører 
vi meget gerne fra dig. Kontakt Sanne Vammen 
Larsen på sannevl@plan.aau.dk eller telefon: 
99403653.

Bemærk prisen er inklusiv moms og fuld forplejning.

AFGRÆNSNING AF MILJØKONSEKVENSRAPPORTER:

De nye regler for afgrænsning og afgræn-
sningsudtalelse i forbindelse med VVM vendes, og 
der ses på eksempler fra praksis.

KASKADE AF MILJØVURDERING AF PLANER:

Miljøvurderingsloven omfatter nu mange stat-
slige planer og programmer – men hvordan 
sikrer vi god sammenhæng mellem de stats- 
lige og ’lokale’ miljøvurderinger samt mellem 
miljøvurdering og projektvurderinger?

TID & STED
AALBORG: 22. AUGUST

KØBENHAVN: 29. AUGUST

Der vil komme yderligere information omkring 
programmet og tilmelding inden sommerfe-
rien, så hold dig orienteret via vores hjemme-
side www.dcea.dk eller følg os på Facebook og 
LinkedIn.

Som deltager Som deltager og 
oplægsholder

Konference 1065 Gratis
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