TM 19032 – VVM og det svære bilagspunkt –
”Anlægsarbejde i byzone”

Formål:

Alle der arbejder med VVM kender det svære punkt på
bilag 2, punkt 10b – ”Anlægsarbejder i byzone”.
Alle anlægsarbejder der foregår i byzone, kan jo i
princippet falde ind under punktet. Betyder det, at vi skal
VVM-screene alt, eller kan vi finde nogle pejlemærker,
uden at det bliver faste regler?
Vi har sammensat et program, som giver deltagerne
indblik i hvordan Odense Kommune arbejder med
punktet. Vi skal høre om Odenses erfaringer og kigge på
projekterne i marken.
Der er også afsat tid til erfaringsudveksling, så medbring
dine egne projekter og problemstillinger, både til
bilagspunkt 10b og til andre punkter på lovens bilag.
Send gerne disse cases frem på forhånd. Cases kan
sendes til Kirsten Hesselaa (kh@silkeborg.dk).

Målgruppe:

Sagsbehandlere der arbejder med VVM

Sted:

”Rosen” (Odense Slot)
Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Nørregade
36, 5000 Odense C.
Vi anbefaler ankomst med offentlig transport, da der er
begrænsede parkeringsmuligheder. Rosen ligger godt
500 meter fra Odense Banegård.
På grund af letbanebyggeriet sker der regelmæssige
ændringer af, hvilke veje der er tilgængelige, og hvilke
der er midlertidigt ensrettede. Tjek www.odenserundt.dk
for bedste ruter og bedste muligheder for parkering.

Tidspunkt:

Tirsdag den 9. oktober 2018 kl. 09.00 – 15.30.

Program:

Se nedenfor

Arrangører:

Lis Nowak, Odense Kommune
Kirsten Hesselaa, Silkeborg Kommune

Deltagerantal:

Minimum 20 deltagere og maks. 40 deltagere.

Pris:

A-medlemmer kr. 350,-. B-medlemmer kr. 850,-

Tilmelding:

Senest den 20 september 2018. Tilmeldingen er
bindende.

TM 19032 – VVM og det svære bilagspunkt –
”Anlægsarbejder i byzone”
Program for VVM-erfamøde den 9. oktober 2018
09.00 – 09.30

Morgenbrød med kaffe/the

09.30 – 09.45

Velkomst og orientering om ny organisering i VVMfaggruppen.
v./Faggruppekoordinatorer Christel Banke, Haderslev
Kommune og Kirsten Hesselaa, Silkeborg Kommune

09.45 – 10.15

Hvordan arbejder Odense Kommune med VVM og
Miljøvurdering?
v./Byplanlægger Lis Nowak, Odense Kommune

10.15 – 12.15

Ekskursion til Thomas B. Thriges Gade projektet
v./Byplanlægger Susanne Gerdes, Odense Kommune og
Civilingeniør Palle Matzen, Odense Kommune
Susanne og Palle vil vise og fortælle om et af de større
VVM projekter i Odense Kommune omfattet af bilag 2,
punkt 10b Anlægsarbejder i byzone. Vi skal høre om, hvad
der var opmærksomhed på i vurderingen af projektet og
planen, og hvordan det er kommet til at se ud i
virkeligheden. Projektet er endnu ikke helt færdigt, men
det giver anledning til at snakke om anlægsfasen, som har
været et af de store parametre i vurderingen af projektet.

12.15 – 13.15

Frokost og networking i Kongens Have
(Hvis vejret tillader det). Herefter returnering til Rosen.

13.15 – 14.30

Drøftelse af medbragte cases
v./Deltagerne
Hvornår er et projekt omfattet af bilag 2, punkt 10b og
hvilke opmærksomhedspunkter er der i det givne projekt?
Andre projekter omfattet af andre bilagspunkter.

14.30 – 14.45

Kaffe/the med kage/frugt.

14.45 – 15.20

Vi fortsætter drøftelse af medbragte cases.
v./Deltagerne

15.20 – 15.30

Opsamling, evaluering og afslutning af dagen.

