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”Kan I arrangere et VVM kursus for os? 
Vi vil være 10-12 personer fra kom-
munen, og så kan vi nok samle folk fra 
nabokommunerne, så vi bliver mellem 
25 og 35 personer i alt.” 

Sådan lød henvendelsen fra Thisted 
Kommune i januar i år. Den 11. april blev 
VVM kurset afholdt i Hurup i Thy.
Anledningen var, at Thisted Kommune 
havde fået udarbejdet en VVM for hav-

nen, og at man har haft det problem, 
at kommunens medarbejdere ikke følte 
sig klædt på til at kvalitetssikre den VVM, 
som konsulenten havde udarbejdet. For 
selvom man ikke selv skal udarbejde en 
VVM, er man som kommune ansvarlig 
og bliver derfor nød til at kende reg-
lerne og vide, hvad der er vigtigt, for at 
sikre sig, at det man får lavet af andre er 
godt nok. 
34 personer fra 9 kommuner meldte sig 
som interesserede og Byplanlaborato-
riet udarbejdede en programskitse, som 
deltagerne kunne kommentere, før de 
tilmeldte sig.
Dagens program indeholdt oplæg om 
VVM- systemet, om kvalitetssikring af 
VVM-redegørelser og om, hvordan 
man får det bedste samarbejde med 
konsulenten. Screeningøvelser under-
vejs understøttede oplæggene og gav 
anledning til en masse spørgsmål fra 
deltagerne.
Hvad blev resultatet? Ifølge deltagerne 
var det en intensiv dag med plads til 
spørgsmål.  Mange af deltagerne var 
glade for, at de var en hel flok af sted og 
her var det uden tvivl en fordel, at kurset 
blev afholdt lokalt.

dagens hovedbudskaber om VVm

• Sæt jer for bordenden – det er jer, der 
er myndighed

• VVM redegørelsen er kommunens 
dokument (og ansvar), uanset hvem der 
udarbejder det

• Dialogen med bygherren er central

• Kommunen kan guide en bygherre, 
men må ikke konkret ændre i anmeldel-
sen, da det er vigtigt, at bygherren har 
100 % ejerskab til sit projekt

• En afgørelse skal være begrundet, så 
begrundelsen giver bygherren mulighed 
for at ændre sit projekt

• En bygherre er ikke forpligtet til at 
gennemføre et VVM pligtigt projekt

• Få sikret ”armslængde” ved egne pro-
jekter og overvej ekstern kvalitetssikring

Et skræddersyet kursus

”oplæggene blev 
leveret med stor 
sikkerhed og på et 
niveau, hvor man ikke 
blev hægtet af, hverken 
indholdsmæssigt eller 
sprogligt. dagen har 
afmystificeret begrebet 
VVm og gjort det 
mindre skræmmende.”
Fra evalueringen af kurset

Af Vibeke Meyling

Kurser efter behov
Har du også behov for op-
datering og ny inspiration 
indenfor et emne, som 
ikke er på programmet, så 
fortvivl ikke. Byplanlabora-
toriet vil gerne skræddersy 
et kursus, der passer til din 
kommune eller virksom-
hed. Kurserne kan f.eks. 
handle om detailhandel, 
VVM, kulturplanlægning 
eller noget helt andet. 
Ring og hør nærmere om 
mulighederne.
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