
 

 

TM 19047 Erfamøde 2022 i Miljøvurderingsgruppen 

 
Formål: Efter 4 år med den ny, samlede miljøvurderingslov 

forsøger vi denne gang at bidrage til belysning af 

spørgsmålene: 

* Hvordan kan flere, men ’smallere’ miljøvurderinger 

tage sig ud? 

* Øjner vi en praksisændring omkring screeninger? 

* Hvordan kan miljøvurdering af planer reducere 

kompleksiteten omkring stillingtagen til projekter? 
 

Vi har sammensat et program, hvor vi vil præsentere 

lokale cases som udgangspunkt for dels at kunne 

besvare spørgsmålene og dels få stof med hjem til 

overvejelse af egen praksis. 

 

Erfamødet er afkortet lidt siden sidst for opnåelse af 

bedst muligt ophæng til kollektive trafikforbindelser. 

Målgruppe: Planlæggere og sagsbehandlere der arbejder med miljøvurdering 

Sted: Café Utopia, Danmarksgade 3, 7500 Holstebro 

Tidspunkt: Torsdag den 8. september 2022 kl. 09.45 – 15.30. 

Program: Se næste side. 

Arrangører: Niels Henrik Ross-Petersen, Holstebro Kommune, 

niels.henrik.ross-petersen@holstebro.dk - 96117641 

Morten Swayne Storgaard, Holstebro Kommune,  

morten.swayne.storgaard@holstebro.dk – 96117819 

Kirsten Bruun Pedersen, Holstebro Kommune 

kirsten.bruun.pedersen@holstebro.dk - 96117808 

Deltagerantal: Minimum 20 deltagere og maks. 40 deltagere. 

Pris: EARLY BIRD 
A-medlemmer kr. 375,- ekskl. moms.  

B-medlemmer kr. 875,- ekskl. moms. 

NORMALPRIS 

Tilmelding efter den 25. juli 2022 

A-medlemmer kr. 675,- ekskl. moms. 

B-medlemmer kr. 1.175,- ekskl. moms. 

Tilmelding: Senest den 8. august 2022. Tilmeldingen er bindende.

https://cafeutopia.dk/
mailto:niels.henrik.ross-petersen@holstebro.dk
mailto:morten.swayne.storgaard@holstebro.dk
mailto:kirsten.bruun.pedersen@holstebro.dk


 

 

 

 

 

 

TM 19047 Erfamøde 2022 i Miljøvurderingsgruppen 

 
Program for torsdag den 8. september 2022 

09.45 – 10.15 Ankomst og kaffe/the med morgenbrød 

 

10.15 – 10.20 Velkomst v/Niels Henrik og Morten 

 
10.20 – 11.10 Heliport for præhospitalet i Region Midtjylland: 

Kommuneplantillæg 2017:1 med miljørapport, 

Lokalplan nr. 1138 med miljørapport 

v/Niels Henrik 

Miljøkonsekvensrapport og VVM-tilladelse 
v/Morten 

Spørgsmål og kritik i plenum 

 

11.10 – 11.20 Pause 

 

11.20 – 12.00 Erhvervsområde med bl.a. fødevareindustri og biogasanlæg: 

Lokalplan nr. 1135 – Alternative forslag, screenet for MV 

v/Niels Henrik 

Biogasanlæg i to tempi, nr. 2 med ansøgning om miljøvurdering 

v/Kirsten 

Spørgsmål og kritik i plenum 

 

12.00 – 13.00 Frokost og mulighed for et kig ud i byen 

 

13.00 – 13.40 Screeningsafgørelser – Lokale cases/modeller: 

Send gerne inden mødet dit gode eksempel (eller flere) 

til plan@holstebro.dk hvorefter Morten eller Niels Henrik 

vil tage kontakt for prioritering af din fremlæggelse 

 

13.40 – 14.00 Miljøvurdering af forskrift for midlertidige aktiviteter 

v/Morten 

 

14.00 – 14.10 Pause 

 
14.10 – 14.45 Forankringen af miljøvurderingsopgaverne i Holstebro 

v/Morten og Niels Henrik 

 

14.45 – 15.30 Opsamling og afslutning med 

Kaffe/the og kage 

mailto:plan@holstebro.dk

