KURSUSPROGRAM
Temadag den 26. februar 2015 kl. 10:00–16:00

på First Hotel Grand i Odense

VVM i praksis

GENERELT
Som overordnet emne for Danske Miljøadvokaters temadag den 26. februar 2015 har vi valgt at fokusere
på VVM reglerne.
Advokat Mogens Moe indleder temadagen, hvor VVM reglerne kommenteres fra set fra advokatens side.
Hvor er faldgruberne og hvad sker der, hvis man fejlfortolker. Indlægget tager afsæt i Mogens Moes artikel
i Tidsskrift for Miljø 4/2014, ”VVM griber om sig, men er svær at forudse”. Der vil tillige være en kort
omtale af den forenkling af reglerne, som blev gennemført pr. 1. januar 2014 (hvorefter det ikke længere
er nødvendigt med kommuneplantillæg).
VVM direktivet blev ændret i 2013. Helle Ina Elmer, der som embedsmand i Naturstyrelsen deltog i
processen fra dansk side, fortæller om forløbet og redegør for de vigtigste ændringer og planen for
implementeringen.
Beslutninger om VVM, herunder ikke mindst screeningsafgørelser, er ofte genstand for klage, hvorfor der
er en omfattende praksis fra Natur- og Miljøklagenævnet. Der er ofte tale om forholdsvis komplekse sager,
hvor forholdet til andre regler ligeledes kan indgå, eksempelvis miljøvurderingslovens regler, ligesom
nogle sager nødvendiggør inddragelse af praksis fra EU-domstolen. Susanne Spangsberg fra Natur- og
Miljøklagenævnet orienterer om tendenser og problemstillinger i nævnets klagesager på området.
For VVM pligtige projekter skal den lovpligtige VVM proces indpasses som et led i det samlede projekt,
hvilket ofte kan give anledning til praktiske problemer. Albert Ernest Coutant, projektchef fra Rambøll, vil
præsentere aktuelle udfordringer i forbindelse med etableringen af helikopterlandingsplaser ved hospitaler
rundt om i Danmark. Oplægget præsenterer krydsfeltet mellem VVM-reglerne, luftfarsloven,
miljøbeskyttelsesloven, tekniske udfordringer ved særligt vind- og støjpåvirkning af omgivelserne, samt
lægelige funktionskrav til helikopterladningspladserne.

INDLÆG AF:
Mogens Moe, advokat, lic. jur.
Helle Ina Elmer, PhD og specialkonsulent, Naturstyrelsen
Susanne Spangsberg, specialkonsulent, Natur- og Miljøklagenævnet
Albert Ernest Coutant, projektchef, Rambøll

PROGRAM:
Kl. 10:00-10:10

Velkomst og indledning

Kl. 10:10-11:00

VVM når advokaten skal rådgive (Mogens Moe)
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Kl. 11:00-11:10

Pause

Kl. 11:10-12:00

Det nye VVM direktiv – baggrund, indhold og plan for implementering
(v. Helle Ina Elmer)

Kl. 12:00-12:50

Frokost

Kl. 12.50-13.45

Klage over VVM beslutninger – eksempler fra Natur- og Miljøklagenævnets praksis
(v. Susanne Spangsberg)

Kl. 13:45-14:40

VVM set fra bygherrens/den tekniske rådgivers side – eksempler på tekniske
udfordringer og krydsfeltet mellem VVM-reglerne og andre regelsæt med
udgangspunkt i konkrete projekter om etablering af helikopterlandingspladser ved
hospitaler rundt om i Danmark (v. Albert Ernest Coutant)

Kl. 14:40-14:55

Pause

Kl. 14:55-15:40

Praksis siden sidst (v. bestyrelsen)

Kl. 15:40-15:45

Afrunding og udlevering af kursusbeviser
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Temadag
om

VVM i praksis
26. februar 2015 kl. 10:00-16:00
På First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5100 Odense

Tilmeld dig temadagen på denne blanket. Gebyr for deltagelse i temadagen og den
efterfølgende middag inkl. 2 glas vin er kr. 900,00 + moms.
Hvis du alene har mulighed for at deltage i temadagen er gebyret kr. 550,00 + moms.
Deltagergebyret opkræves ved faktura. Tilmeldingsfristen er den 19. februar 2015.
Det er bestyrelsens forventning, at kursusprogrammet for foreningens temadag kan tælle med i
den enkelte advokats efteruddannelse med i alt 6 lektioner á 45 minutters varighed. Der vil
derfor blive udstedt kursusbevis til de deltagere, der deltager i hele kurset.
Arrangementet finder sted på First Hotel Grand, Jernbanegade 18 i Odense få hundrede meter
fra Odense Banegård.
For de, der er i bil, skal nævnes, at hotellet har en parkeringsordning med et nærliggende
parkeringshus (50 m fra hotellet), hvor man via hotellet kan købe en 1-dagsparkeringsbillet til
kr. 50,-. Kontakt hotellet for nærmere information.
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