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Invitation til seminar om ”Borgerinddragelse på råstofområdet” 

 

Videncenter for Jordforurening inviterer til seminar om ”Borgerinddragelse på 

råstofområdet” mandag den 5. maj 2014 fra kl. 9.30 til 19.00 (inkl. middag) på 

hotel Haraldskær, Skibetvej 140, 7100 Vejle. 

Formålet med seminaret er, at få inspiration til, hvordan borgerinddragelse fungerer 

inden for forskellige planlægningsområder. Dette skal bidrage til at kvalificere de fremadrettede 

diskussioner i regionerne i forhold til borgerinddragelse på råstofområdet. 

OBS Alle deltagere skal udvælge en aktuel sag hjemmefra, som kort kan præsenteres, og som kan 

danne udgangspunkt for arbejdet om eftermiddagen med ”guiden” (se program). 

 

Tilmelding skal ske på VJ’s hjemmeside: www.jordforurening.info  

 

senest mandag den 31. marts 2014. 

 

Husk at angive: Navn, region og e-mail. 

 

Vedhæftet er programmet for dagen. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Kit Jespersen 
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PROGRAM 
Seminar om Borgerinddragelse på råstofområdet 
 

Formiddag v./AUC 

 

9.30-9.40 Intro: Hvorfor er borgerinddragelse et vigtigt emne på råstofområdet? v./en jordchef 

 

9.40-12.00 Del 1 

Formålet med denne del er, at regionerne får en ramme, som kan anvendes i 

diskussionen af borgerinddragelse. 

 

Hvorfor borgerinddragelse i planlægningen v./Helle Nielsen, Ivar Lyhne 

     Når planprocesser igangsættes er det vigtigt, at borgerinddragelsen medtænkes fra 

starten. Hvad er det, som de forskellige borgerinddragelses-metoder kan tilføje 

planprocessen?  

 

’Hvem er ”borgerne”? v./ Sara Bjørn Aaen 

Oplægget vedrører selve borgerperspektivet i planlægningen – hvad kan borgerne 

give, og hvad vil de have. Hvad er det for ressourcer borgerne har, hvad kan de 

bidrage med, og hvad har de af ønsker til processen.  

 

 

 

Del 2  

Formålet med denne del er, at regionerne får inspiration til, hvordan 

borgerinddragelse fungerer inden for forskellige planlægningsområder. Dette skal 

bidrage til at kvalificere de mere fremadrettede diskussioner i regionerne.   

 

    Eksempler på borgerinddragelsesprojekter v./Helle Nielsen, Sara Bjørn Aaen og Ivar 

 

Seminar om Borgerinddragelse på 
råstofområdet  
5. maj 2014 
Kl. 9.30-19.00 
Hotel Haraldskær, Vejle 
 

 

 



Lyhne 

    Der gives konkrete praksisnære eksempler på, hvordan borgerinddragelse kan 

gennemføres. Cases som:  

 

Vandplanlægningen med Danmark og Sverige som eksempel 

Placering af transformerstation – ny praksis under udvikling 

Lille Thorup naturgaslager  

  

12.00-13.00 Frokost 

 
Eftermiddag og aften v./Kasper Westphal, Operate A/S 

 

Omdrejningspunktet på eftermiddagen bliver en guide til interessentinddragelsens faser. Guiden 

præsenterer for hver fase: 
● Hvorfor er fasen vigtig 
● Hvad skal man særligt være opmærksom på 
● Hvilke udfordringer er der 
● Hvilke værktøjer kan man bringe i spil 

 

13.00–14.00: Oplæg: Interessentinddragelse på råstofområdet 
● Hvad gør sig særligt gældende på råstofområdet 
● Hvad skal man være opmærksom på – trusler og muligheder 
● Hvordan ser interessentkortet ud 
● Præsentation af guide til inddragelse 

 
14.00–15.00: Gruppearbejde – brug modellen på en aktuel sag 

● Gennemgang af modellen ift. aktuel sag 
● Identifikation af handlinger 
● Forberedelse af præsentation 

 
15.00–15.15: Pause 
 
15.15–16.00: Plenum præsentation – alle grupper præsenterer 

● Kort case-beskrivelse – hvad er de særlige udfordringer i sagen 
● Top-5-handlinger 
● Feedback fra plenum 

 
16.00–16.30: Gruppearbejde – revideret handlingsplan 

● På baggrund af feedback fra plenum skal alle grupper revidere indsatsen, de kan 
gå hjem og gøre 

● Vurdere guidens anvendelighed og forslag til forbedringer 
 
16.30–17.15: Plenum opsamling 

● Grupperne: Hvad vil vi gå hjem og gøre 



● Samlet: Hvordan skal vejen videre for guiden være 
 
17.30–19.00: Middag 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


