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FORELØBIGE ERFARINGER OG PILOTPROJEKTER 



Kort om VVMplus   

•  2-årigt forskningsprojekt støttet af ForskEl 
 
•  DCEA, DTU Vind, Folkecenter for Vedvarende Energi 
 
•  Formål: 

Projektets formål er at øge den offentlige accept af nye VE-projekter ved at 
udvikle metoder og tilgange til en forbedret praksis for behandling af sociale 
konsekvenser i VVM-arbejdet i Danmark.  
 

•  Status: Udvikling og test af metoder 
•  Næste: Evaluering og opsamling 
 



Hvad er sociale konsekvenser? 

Kategorier Eksempler 
Levevis Rekreative interesser, brug af udearealer, fred og ro, sårbare 

grupper 

Kultur Påvirkninger på gravhøje som skal bevares for kommende 
generationer 

Lokalsamfund Lokal økonomi, lokalt image, økonomisk støtte, affolkning og 
bosætning 

Det politisk system Lodsejers rettigheder, relation mellem ejer og lokalsamfund 

Miljøet Støj, visuelle effekter, drikkevand, lugt 

Helbred og 
velbefindende 

Stress, søvn, diabetes - Støj, luftforurening, skyggekast/
refleksioner 

Personlig- og 
ejendomsret 

Ejendomsværdi, råderet over jord, indtjening 

Frygt og forhåbninger Trafiktryghed- og sikkerhed, økonomisk fremtid, flere 
industrianlæg 



Udvalgte fordele og ulemper ved at 
arbejde med sociale konsekvenser 

Fordele Barrierer 
•  Mere engagement fra 

lokalbefolkningen og en bedre 
mulighed for dialog med VVM som 
instrument.  

•  Øget gennemsigtighed i forhold til 
konsekvenserne og processen.  

•  Mulighed for at arbejde med positive 
konsekvenser og at fremme dem 
lokalt. 

•  Understøtte politikernes 
beslutningsproces.  

•  Øget accept af VE-projekter 

•  Mangel på klare definitioner og krav 
•  Mangel på kompetencer, erfaringer 

og værktøjer (specielt ikke-
kvantificerbare) 

•  Kommunikation: Kræver god kontakt 
og fornemmelse for lokalområdet 

•  Sårbarhed over for diskussioner og 
konflikter 

•  Mangel på tid og ressourcer 



Hvad består konflikterne i? 
Uoverensstemmelser 
•  Manglende fokus på sociale parametre 

og baseline 
•  Udvidet perspektiv: Begrundelser, 

kumulation, livscyklus, end-point 
•  Manglende lydhørhed, åbenhed og 

gennemsigtighed I processer 
•  Opfattelse af ulighed og uretfærdighed i 

processer 



Nogle nøgleproblematikker 

•  Manglende match mellem de sociale konsekvenser borgerne bekymrer sig 
om og hvad der er med i VVM-rapporterne 

•  Få sociale konsekvenser er afbødet  
•  Der er meget lidt fokus på positive påvirkninger 
•  Ulige og ugennemsigtig fordeling af goder og ulemper 
•  VVM-rapporten er for teknisk og/eller ikke-vedkommende 
•  Borgerne har ikke ressourcer til at følge med i processen 
•  Problemer med opfattelser af åbenhed og gennemsigtighed samt tillid 

mellem aktørerne  
•  Processerne er lange og mens de står på lever de lokale i usikkerhed 



To pilotprojekter 

Ejendomsværdi 
•  Mere klassisk vurdering af påvirkninger 
•  Noget der ligger borgerne på sinde, men hvor vi mangler metoder 
 
Social baseline 
•  Potentiale for at lære lokalområdet bedre at kende 
•  Basis for overhovedet at arbejde med de sociale konsekvenser 
 



Ejendomsværdi: Metode 

•  Biogasanlæg - Silkeborg Kommune 
•  Kvantitativt 

•  Statistik: Danmarks statistik, Realkreditrådet og Boligsiden 
•  Begrænsede muligheder på lokalt niveau 

•  Kvalitativt 
•  Interviews med ejendomsmæglere: Lokalt plus sammenlignelige anlæg 
•  Interviews med nye beboere ved sammenlignelige anlæg 
•  LItteraturstudier 

•  Fokus 
•  Udvikling hidtil 
•  Hvad lægger købere vægt på? 
•  Hvordan vil det påvirke? 

 
 
 



Ejendomsværdi: Erfaringer 

Resultater 
•  Borgere var ikke bekymrede (kendte området, vant til landbrugsaktiviteter) 
•  Ejendomsmæglere: 

•  Betydning for ikke-landbrugsejendomme helt tæt på (lugt, visuelt, trafik) 
•  Ikke anderledes end det eksisterende 
•  Primært betydning indtil anlægget ligger der  

 
Udfordringer 
•  Sammenlignelige anlæg  
•  Behov for at gribe borgerne anderledes an 
•  Hvad med finansieringsmuligheder? 



Social baseline: Metode 

Vindmøller - Ikast-Brande Kommune 
 
Metode: 
-  Kvantitativt, statistik for området  

-  Kvalitativt, interviews med borgere i lokalområdet  
-  Styrker og svagheder ved lokalområde 
-  Ønsker til processen 
-  ….hvordan de oplever projektet 

 



Social baseline: Erfaringer 

•  Interviews giver et markant anden forståelse af lokalområdet end statistikken 

•  Giver omfangsrigt billede af potentialer og barrierer i et lokalsamfund 

•  Komplekse og uigennemskuelige sociale relationer – historie og magtforhold 

•  Privatøkonomien – der er meget på spil for den enkelte 
•  ingen mulighed for at låne til renovering, huse falder i værdi, borgere 

stavnsbundet, fordeling af goder og kompensation 



Evaluering: Hvad tænker I? 

•  Kan I se værdien i det?  

•  Kunne man gribe det anderledes an? 

•  Har I lignende erfaringer eller helt andre? 



TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN 

Se mere på www.vvmplus.dk 

•  Delrapporter  

•  Opsummeringer  

•  Guide til dialog 

Spørgsmål og kommentarer modtages gerne! 


