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Hvorfor klima og miljøvurdering?

• Klima i FNs verdensmål og politiske mål både i DK og i EU

Fra revisionen af EU direktivet 2014:

• (7) Over the last decade, environmental issues, such as resource efficiency 
and sustainability, biodiversity protection, climate change, and risks of 
accidents and disasters, have become more important in policy making. They 
should therefore also constitute important elements in assessment and 
decision-making processes.

• (13) Climate change will continue to cause damage to the environment and 
compromise economic development. In this regard, it is appropriate to assess 
the impact of projects on climate (for example greenhouse gas emissions) and 
their vulnerability to climate change. 

Tilsvarende integration i dansk lovgivning og vejledning



3 tilgange til  klima i MV

• Forebyggelse: Hvad er de forventede emissioner af 
drivhusgasser fra aktiviteten og hvordan kan de 
reduceres?

• Tilpasning: Hvordan kan aktiviteten forventes at blive 
påvirket af klimaændringer og hvordan kan den tilpasses 
til dette? 

• Tilpasning af baseline: Hvordan ændrer klimaforandringer 
baseline for miljøvurderingen og hvad betyder det for 
vurderingerne og eventuelle afbødende tiltag?

Fordi: Vi har muligheden for direkte at ændre 
på konkrete projekter for at reducere CO2 
emissionerne og dermed påvirke det globale 
problem og leve op til vores mål og 
forpligtelser 

Fordi: Vi har mulighed for at rette projekter til 
så de er mere fremtidssikrede og vi 
minimerer risikoen for miljøproblemer – eller 
bruge dem til generel tilpasning

Fordi: Vi risikerer at lave fejlvurderinger og at 
sætte ting i gang som enten er utilstrækkelige 
eller unødvendige



Eksempler: Forebyggelse
• Lokal plan for Kildedal, Egedal Kommune 2009

Overvejelser om energiforsyning:
• Lavenergiklasse 1 – Almindelig forsyning
• Fjernvarme fra Vestforbrænding
• Anvendelse af biomasse

Resulterer i 2650-3000 t CO2 udledning årligt

• Ny ovnlinje 5 på Nordforbrænding, Miljøstyrelsen 2012:
”Forbrænding af affald bidrager til udledning af klimagassen CO2. Affald, der 
brændes, består hovedsageligt af organisk materiale som papir, træ, pap, 
madrester osv. Derfor regnes afbrænding af affald som stort set CO2-neutral, 
idet planterne har opsuget kulstof eller CO2 under deres vækst, og det er 
denne CO2, der frigives igen ved forbrænding. Når affaldet forbrændes, 
omsættes energien i affaldet til el og fjernvarme. Energien i affaldet udnyttes 
dermed til at fortrænge fossile brændsler som kul, olie og naturgas. Herved 
reduceres samfundets samlede bidrag til udledning af CO2 og dermed til den 
globale opvarmning.”



Eksempel: Tilpasning

• Ny ovnlinje 5 på Nordforbrænding, Miljøstyrelsen 2012:

Høring: Ønske fra Fredensborg Kommune om inddragelse af 
klimatilpasning og miljøstrategi for Usserød Å

”Virksomhedens klimabelastning hidrører fra udledningen af 
CO2. Herudover vil virksomhedens befæstede arealer og 
tagflader give anledning til afledning af overfladevand.”

Dele af virksomhedens areal er oversvømmelsestruet

• Beregning af befæstede flader og vandafledning

• Etablering af grønne tage

• Beregning af samlet vandbalance for overfladevand med tiltag

Miljøstyrelsen 2012



Eksempel: Tilpasning af baseline

• Naturprojekt I Alling Ådal, Miljøcenter Århus 2009

”Ud fra de benyttede klimascenarier vil de forventede ændringer 
i det fremtidige klima dog have en påvirkning på vandbalancen i 
ådalen.”

• Flere korte men kraftige nedbørshændelser, som vil påvirke
oversvømmelseshyppigheden i de lavtliggende områder. 
Det må forventes, at hyppigheden af specielt de større 
oversvømmelseshændelser vil stige. 

• Længere tørkeperioder om sommeren. Dette vurderes at 
kunne påvirke fauna og dyreliv i de våde naturområder, der 
sandsynligvis vil udtørre i større grad i sommerperioden. 

• Fordampningen i sommerperioden kan forventes at stige, 
og at grundvandsspejlet i perioder vil ligge dybere, end det 
gør under de nuværende klimatiske forhold. 



MV af klimarelaterede 
projekter 

MV af tilpasningsaktiviteter
• Klimatilpasningsplaner
• Klimatilpasningsinfrastruktur 
• Kystsikringsprojekter

MV af vedvarende energiaktiviteter
• Energiplanlægning
• Programmer for f.eks. udbygning af vindmølleparker
• Vedvarende energiprojekter: Vind, sol, biogas etc.



Eksempel: MV af VE lokalplan

Greenlab Skive: Det er jo et klimavenligt projekt?

Afhængigt af:

• Hvad vi putter i biogasanlægget  og hvor meget VE vi putter i 

systemet

• Hvor vi reelt trækker energien fra til bl.a. elektrolyse? Dækker 

vindmøller og solceller forbruget (hele tiden) eller bruger vi 

‘standard-strøm’? 

LCA (udledt CO2 ækv./år brutto):



Eksempel
Udbygning og produktion for Hejrefeltet, DONG 2011

• ”Samlet set vil Hejre-feltet give anledning til en stigning i emission af CO2 fra 
de danske aktiviteter i Nordsøen på ca. 8 %, hvis der sammenlignes med den 
samlede ud- ledning i 2009….Omregnes til CO2-ækvivalenter vil metan 
bidrage til knap to procent af den samlede udledning. Set i forhold til hele 
Danmarks udledning af CO2, vil Hejre-feltet give anledning til en stigning på 
ca. 0,2 %.” (DONG , 2011) 

• ”Som det fremgår af Tabel 10-7 udgør energiforbruget til drift af generatorer 
og kompressorer på platformen den største kilde til emission af CO2 og 
NOx…..”

Hvad med produktet? Får vi fat i de væsentligste miljøpåvirkninger?

• Systemafgrænsning?

• Strategisk niveau?



Usikkerhed

• Planlægning og miljøvurdering har et element af at forme og 
vurdere fremtiden

Fra EUs vejledning:

Be comfortable with uncertainty, because you can never be sure 
of the future. 

Use tools such as scenarios (for example, worst-case and best-
case scenarios) to help handle the uncertainty inherent in complex 
systems and imperfect data. Think about risks when it is too 
difficult to predict impact.

Base your recommendations on the precautionary principle and 
acknowledge assumptions and the limitations of current 
knowledge. I don’t think there will be a woman Prime 

Minister in my lifetime
Margaret Thatcher 1973



Opsummering 

• Tre tilgange: Forebyggelse, tilpasning og tilpasning til baseline

• Vigtigt at gå det tilsyneladende klimavenlige lidt på klingen + 
også vurdere og kommunikere de positive påvirkninger

• Fokus på systemafgrænsning

• Brug af det strategiske niveau

• Usikkerhed som en væsentlig parameter i arbejdet med klima
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