
MiljMiljøøvurderingvurdering

Hvorfor gHvorfor gøør vi det og hvad fr vi det og hvad fåår vi ud af det?r vi ud af det?

Bo EllingBo Elling



Samfundsudvikling, planlSamfundsudvikling, planlæægning og gning og 
miljmiljøøregulering i 25regulering i 25åårr

•• MiljMiljøømmææssige vssige væærdiers beskyttelse mrdiers beskyttelse måå tages i tages i 
betragtning i stadig flere tilfbetragtning i stadig flere tilfæældelde

•• Stigende kompleksitet i beslutningsprocesserStigende kompleksitet i beslutningsprocesser

•• Kollektive fKollektive fæællesnllesnæævner svvner svæærere at finderere at finde

•• Legitimiteten i politiske beslutninger trues af Legitimiteten i politiske beslutninger trues af 
meget forskellige vmeget forskellige væærdier og legitime rdier og legitime 
interesserinteresser

•• PlanlPlanlæægning: mindre detailplan. gning: mindre detailplan. –– overordnet, overordnet, 
vanskeliggjortvanskeliggjort



Kvalitative skiftKvalitative skift
•• En REALITET er tydeliggjort:En REALITET er tydeliggjort:

•• Staten som varetager af almenvellets tarv, fStaten som varetager af almenvellets tarv, fæælles miljlles miljøø og og 
naturgoder fungerer ikke mere naturgoder fungerer ikke mere –– ssåådan bare dan bare 

•• Staten er selv blevet storforbruger af miljStaten er selv blevet storforbruger af miljøø –– den er blevet den er blevet 
systemliggjortsystemliggjort med egne mmed egne måål og prl og prææmissermisser

••
TEORETISK/AKADEMISK er svaret:TEORETISK/AKADEMISK er svaret:

•• Etableres rum hvor borgernes legitime interesser og Etableres rum hvor borgernes legitime interesser og 
synspunkter kan artikuleressynspunkter kan artikuleres

•• ReprReprææsentative demokrati msentative demokrati måå suppleressuppleres med uformelle med uformelle 
beslutningsformer, hvor vbeslutningsformer, hvor væærdier og mrdier og måål sl sæættes til debat og ttes til debat og 
hvor deltagelse forbindes med ansvarlighed for fhvor deltagelse forbindes med ansvarlighed for fæælles lles 
vvæærdier rdier 



Nye styreformer Nye styreformer 

•• PlanlPlanlæægningspraksis: VVM + SMVgningspraksis: VVM + SMV

•• Det politiske plan: vDet politiske plan: væægt pgt påå ledelseledelse

•• Det teoretiske/akademiske plan:Det teoretiske/akademiske plan:

–– Kommunikative planlKommunikative planlæægninggning

–– ParticipativeParticipative beslutningsprocesserbeslutningsprocesser

–– Social lSocial lææringring



KONKLUSION?KONKLUSION?

•• Hvad angHvad angåår VVM/SMV er udviklingen gr VVM/SMV er udviklingen gåået et 
mod strmod strøømmen mmen –– her har borgerne fher har borgerne fåået et 
mere indflydelse, mere demokrati!mere indflydelse, mere demokrati!



Historik og kritikHistorik og kritik

•• Frem til ca. 1994: ca. 26 Frem til ca. 1994: ca. 26 VVMVVM’’erer
–– Kvaliteten svingende, mangel pKvaliteten svingende, mangel påå dokumentation af dokumentation af 
behov, alternativer og potentielle miljbehov, alternativer og potentielle miljøøeffektereffekter

•• 1994: Nye screening1994: Nye screening--procedure procedure 
–– Flere screeninger og Flere screeninger og VVMVVM’’erer isisæær husdyrbrug og r husdyrbrug og 
vejanlvejanlæægg

–– 19991999--2001: husdyrbrug: 792001: husdyrbrug: 79--7777--20492049

andre typer: 270 andre typer: 270 pr.pr.åårr

Meget fMeget fåå ender som VVMender som VVM

Screeningen reducerer antal VVM og sikkert ogsScreeningen reducerer antal VVM og sikkert ogsåå

miljmiljøøeffektereffekter



•• 2004: SMV2004: SMV
–– 1200 screeninger af lokalplaner pr. 1200 screeninger af lokalplaner pr. åår fr føører til 180 SMV rer til 180 SMV ’’erer

–– 20 kommuneplaner pr 20 kommuneplaner pr åår SMVr SMV

•• Varighed af VVM  (2003)Varighed af VVM  (2003)
–– Gennemsnit 22 mGennemsnit 22 måånederneder

–– Industrisager 13 mIndustrisager 13 måånederneder

–– Husdyrbrug 18 mHusdyrbrug 18 måånederneder

–– Infrastruktursager op til 2,5 Infrastruktursager op til 2,5 åårr

•• Effekt af screening + vurderingEffekt af screening + vurdering
–– 50% foretager 50% foretager æændringer inden indsendelsendringer inden indsendelse

–– 90% f90% føører til rer til æændring (1/6 store/radikale)ndring (1/6 store/radikale)

–– VVM sikrer dialog mellem ansVVM sikrer dialog mellem ansøøger og myndighederger og myndigheder



•• Borgerdeltagelsen i to offentlighedsfaserBorgerdeltagelsen i to offentlighedsfaser
–– 47 diskussionspunkter i infrastruktursager47 diskussionspunkter i infrastruktursager

–– 10 diskussionspunkter i industrianl10 diskussionspunkter i industrianlææg o. lign.g o. lign.

–– 7 diskussionspunkter for husdyrsager7 diskussionspunkter for husdyrsager

•• Mere kvalitativ vurdering (Elling)Mere kvalitativ vurdering (Elling)
–– I helt overvejende grad kontrollerer bygherrer I helt overvejende grad kontrollerer bygherrer 
og myndighederne og myndighederne VVMVVM--sagernessagernes indhold og indhold og 
problemstillingerproblemstillinger

–– Reguleringen holdes indenfor et traditionelt Reguleringen holdes indenfor et traditionelt 
miljmiljøøbegreb og begreb og instrumentaliseresinstrumentaliseres

–– Dvs. en effektiv implementering af de Dvs. en effektiv implementering af de 
foreslforeslååede projekter med mindst mulig ede projekter med mindst mulig 
negativ pnegativ pååvirkning af miljvirkning af miljøøet i forhold hertilet i forhold hertil



Konklusion? Konklusion? 

•• Det gDet gåår jo egentligt meget godt r jo egentligt meget godt –– der der 
kommer mange gode ting ud af det kommer mange gode ting ud af det –– men men 
der er mder er mååske lidt problemer med at fske lidt problemer med at fåå
borgerdeltagelsen til at virke!borgerdeltagelsen til at virke!



Behovene og mulighederneBehovene og mulighederne

•• Den nuvDen nuvæærende fiksering prende fiksering påå ledelse og ledelse og 
toptop--downdown mmåålstyring holder ikke lstyring holder ikke 

•• Behov for demokrati, borgerBehov for demokrati, borgerdeltagelsedeltagelse, , 
borgerborgeransvarliggansvarliggøørelserelse, politisk legitimitet, politisk legitimitet

•• MiljMiljøøvurdering rummer muligheder netop vurdering rummer muligheder netop 
pga. pga. ååbningen mod borgerdeltagelsebningen mod borgerdeltagelse



AdvarselAdvarsel

•• Svagheden ved den nuvSvagheden ved den nuvæærende praksis er rende praksis er 
effektivitetseffektivitets--orienteringen, den stramme orienteringen, den stramme 
mmåålstyring ogslstyring ogsåå ved VVM ved VVM –– SMVSMV

•• SvSvæækker trovkker trovæærdighedenrdigheden

•• VVM VVM –– SMV:  implementeringsmaskineSMV:  implementeringsmaskine

•• Redskabets muligheder forsRedskabets muligheder forsøømmes og mmes og 
borgerne bliver aggressive eller passive borgerne bliver aggressive eller passive 



Hvad opnHvad opnåås ved borgerdeltagelsen?s ved borgerdeltagelsen?

•• Viden Viden –– indsigter indsigter -- erfaringererfaringer

•• VVæærdier: rdier: etiskeetiske og og ææstetiskestetiske rationaler rationaler 

•• NormeringerNormeringer

•• AnsvarliggAnsvarliggøørelserelse

•• PlanlPlanlæægningsmulighedergningsmuligheder







TeleologiskTeleologisk optimering af optimering af 

miljmiljøøhensynhensyn

-- givet mgivet mååll

-- alternativer der realiserer malternativer der realiserer måålet med et let med et 
optimalt miljoptimalt miljøøhensynhensyn

-- miljmiljøøet er et middelet er et middel

-- mmåålrettetlrettet



DeontologiskDeontologisk optimering af optimering af 
miljmiljøøhensynhensyn

-- mmåål og midler vl og midler væælges fritlges frit

-- alternativ der optimerer miljalternativ der optimerer miljøøhensyn bestemmer hensyn bestemmer 
midlernemidlerne

-- miljmiljøøet er vet er væærdier, der skal beskyttesrdier, der skal beskyttes

-- mmåålslsæættende ttende –– mmåålslsøøgendegende



Rationalitetens 3Rationalitetens 3--delingdeling

sandfsandfæærdighedrdighedææstetiskstetisk--
ekspressivekspressiv

DramaturgiskDramaturgisk

sand, rigtig, mentsand, rigtig, mentkommunikativkommunikativKommunikativKommunikativ

rigtighedrigtighedmoralskmoralsk--praktiskpraktiskNormNorm--reguleretreguleret

effektiviteteffektivitetkognitivkognitiv--
instrumentelinstrumentel

TeleologiskTeleologisk

(form(formåålsbestemt)lsbestemt)

ValiditetValiditetRationalitetsformRationalitetsformHandleformHandleform



KonklusionKonklusion
•• Borgerdeltagelsen er helt central Borgerdeltagelsen er helt central ––uden den er uden den er 
VVM/SMV vVVM/SMV væærdilrdiløøs og en masse muligheder s og en masse muligheder 
uforluforløøste.ste.

•• Tag borgerdeltagelsen meget mere alvorligt end de Tag borgerdeltagelsen meget mere alvorligt end de 
statslige myndigheder og amterne har gjortstatslige myndigheder og amterne har gjort

•• Lad den fLad den fåå effekt! Ellers forsvinder borgernes tillid, effekt! Ellers forsvinder borgernes tillid, 
deres motivation, og deres opbakning til fornuftige deres motivation, og deres opbakning til fornuftige 
og nog nøødvendige reguleringer, som bliver meget dvendige reguleringer, som bliver meget 
vanskelige at gennemfvanskelige at gennemføøre i fremtidenre i fremtiden

•• Kommunalreformen giver faktisk nye Kommunalreformen giver faktisk nye mulighedermuligheder



Hvordan forandrer det planlHvordan forandrer det planlæægningen? gningen? 

•• PlanlPlanlææggeren ikke blot ekspertggeren ikke blot ekspert

•• VidensformidlerVidensformidler –– kommunikatorkommunikator

•• OpsOpsøøgende gende –– mulighedsmulighedsorienteretorienteret

•• Planproces + beslutningsproces Planproces + beslutningsproces 
–– Vurderingsproces hvor alle deltager: Vurderingsproces hvor alle deltager: 
bygherre, myndigheder og borgernebygherre, myndigheder og borgerne

–– Politisk beslutningsproces Politisk beslutningsproces 



VurderingsprocesVurderingsproces

•• Sandsynlige virkninger Sandsynlige virkninger -- alternativeralternativer
•• Identificere alle konflikter og interesserIdentificere alle konflikter og interesser
•• Beretning herom i fuldt omfangBeretning herom i fuldt omfang

•• IkkeIkke afveje effekterafveje effekter
•• IkkeIkke fremlfremlæægge beslutningsforslag, men netop gge beslutningsforslag, men netop 
allealle miljmiljøøeffekter og potentielle konflikter effekter og potentielle konflikter 



Politiske beslutningsprocesPolitiske beslutningsproces

•• Udarbejde en beslutning pUdarbejde en beslutning påå grundlag af grundlag af 
beretningenberetningen

•• Begrunde denne beslutning politiskBegrunde denne beslutning politisk

•• LegitimitetspresLegitimitetspres



Konklusion  !!!!!Konklusion  !!!!!



3 grader af borgerdeltagelse3 grader af borgerdeltagelse

•• BorgerindflydelseBorgerindflydelse

•• BorgerinddragelseBorgerinddragelse

•• BorgerdeltagelseBorgerdeltagelse

•• Hvor langt er vi nHvor langt er vi nåået?et?

•• Det er det sidste vi skal opnDet er det sidste vi skal opnåå



Borgerdeltagelse og social lBorgerdeltagelse og social lææringring

•• Social lSocial lææring sigter pring sigter påå –– kan medfkan medføøre:re:

–– Ansvar for, forvaltningen af, fAnsvar for, forvaltningen af, fæælles lles 
livsbetingelser og anliggenderlivsbetingelser og anliggender

–– ansvar for virkningerne af sine handlingeransvar for virkningerne af sine handlinger

Pointen er at det hele ikke skal afhPointen er at det hele ikke skal afhæænge af sidstnnge af sidstnæævnte vnte –– vi mvi måå
kunne referere til noget samfundsmkunne referere til noget samfundsmææssigtssigt

•• Borgerdeltagelse er at udvikle en Borgerdeltagelse er at udvikle en 
konfliktkonfliktkulturkultur !!


