NATUR OG MILJØ
YDELSER
TERRESTRISK NATUR, LANDSKAB OG MILJØVURDERING

Sesse Bang							ssb@ramboll.dk
Ørestad								T: 5161 8678
•§3
•VVM
•Miljøvurdering af planer og prog.
•Natura 2000
•Bygge- og beskyttelseslinjer
•Naturpleje

Sesse er biolog og geograf og har omfattende erfaring med natur- og miljøforvaltning,
herunder lovgivning, natur- og miljøundersøgelser samt Natura 2000. Tidligere ansættelser i
Vestsjællands Amt, Miljøstyrelsen og Skov- og
Naturstyrelsen.

Tina Risgaard Rosted						tirk@ramboll.dk
Ørestad								T: 5161 6204
•§3
•Natura 2000
•Bygge- og beskyttelseslinjer
•VVM

Tina er biolog og har erfaring med naturlovgivning, miljøvurdering, botanisk feltarbejde samt
Natura 2000. Tidligere ansættelser i Hjørring og
Odense kommuner.

Kirstine Kjørup Rasmussen					krkr@ramboll.dk
Ørestad								T: 5161 6835
•Feltregistrering af natur
•Natura 2000
•VVM
•Naturgenopretning

Kristine er biolog og har erfaring med kortlægning, vurdering og planlægning af naturforhold
i mange projektsammenhænge. Bl.a. digital
feltregistrering af § 3-natur, miljøvurdering af
påvirkninger, planlægning af nye naturområder
samt indsatser i Natura 2000-områder.

Jens Aamand Kristensen						jaak@ramboll.dk
Vejle								T: 5161 5134
•§3
•Natura 2000
•Bygge- og beskyttelseslinjer
•Naturpleje
•Landbrugssagsbehandling

Jens er biolog og har stor erfaring med natur- og
landbrugslovgivning, botanisk feltarbejde, naturpleje samt Natura 2000. Tidligere ansættelser i
Fyns amt samt Middelfart Kommune.

Peter Mæhl							pml@ramboll.dk
Vejle								T: 5161 3120
•§3
•Natura 2000
•Landbrugssagsbehandling
•Vandløb

Peter er biolog og har omfattende erfaring
med natur- og landbrugslovgivning, natur- og
miljøundersøgelser, naturgenopretning og vådområdeprojekter samt Natura 2000. Tidligere
ansættelse i Sønderjyllands Amt.

Michael Olesen							mco@ramboll.dk
Ørestad								T: 5161 2939
•Hav, sø, vandløb
•Naturpleje
•Naturgenopretning

Michael er vandbiolog og har en stor erfaring
med registrering og vurdering af ferske og
marine systemer samt udarbejdelse af kystnære
klimatilpasningsanlæg og naturgenopretningsprojekter

Jakob Kirkeskov							jakk@ramboll.dk
Ørestad								T: 5161 8607
•VVM
•Miljøvurdering af planer og prog.
•Miljøgodkendelser
•Tilsyn med virksomheder

Jakob er civilingeniør og afdelingsleder og har
stor erfaring med plan- og miljølovgivning samt
administrationspraksis. Tidligere ansættelse i
Vestsjællands Amt.

Karina Damgaard						kait@ramboll.dk
Ørestad								T: 5161 8947
•VVM
•Miljøvurdering af planer og prog.
•Miljøgodkendelser
•Tilsyn med virksomheder

Karina er cand.techn.soc. og har stor erfaring
med dansk plan- og miljølovgivning samt gennemførelse af myndighedsprocesser. Tidligere
ansættelser i Vestsjællands Amt og Miljøcenter
Roskilde.

Maja Schlenzig Knudsen						mjk@ramboll.dk
Ørestad								T: 5161 8570
•VVM
•Miljøvurdering af planer og prog.
•Åbent land planlægning
•Landskabsanalyser

Maja er landskabsforvalter og har erfaring med
plan- og miljøvurderingslovgivning samt landskabsanalyse.

Anne-Sophie Bonde Poulsen					asbp @ramboll.dk
Ørestad								T: 5161 5646
•Åbent land planlægning
•Landzonegrænser
•Landskabsanalyser
•Bygge- og beskyttelseslinjer

Anne-Sophie er landskabsforvalter og har erfaring med planlovgivning samt landskabsanalyse.
Tidligere ansættelser i Vestsjællands Amt og
Sorø Kommune.

Henriette Salling						hts@ramboll.dk
Vejle								T: 5161 5102
•Miljøgodkendelser
•Tilsyn med virksomheder
•Natura 2000
•Landbrugssagsbehandling

Henriette er civilingeniør og har stor erfaring
med dansk miljølovgivning samt miljøforvaltning
med særlig vægt på landbrugsområdet samt
miljøgodkendelser til erhvervsvirksomheder.
Tidligere ansættelse i Nørre-Snede Kommune.

Benn Erik Grav							beg @ramboll.dk
Aalborg								T: 5161 1240
• Sundhedsplanlægning
• Kommuneplaner
• Lokalplaner

Benn Erik er civilingeniør og planlægger med
tillægsuddannelse i offentlig sundheds-planlægning. Benn Erik har stor erfaring inden for
kommuneplaner, lokalplaner, sundhed og fysisk
planlægning, myndighedsarbejde mv.
Tidligere ansættelse i Viborg Kommune.

LANDSKAB
Rambøll tilbyder landskabsanalyser, der kan anvendes i forvaltningen af
det åbne land. Analysernes formål, fokus og skala tilpasses den enkelte
opgave.
Arbejdet med landskabsanalyser i Rambøll tager udgangspunkt i landskabskarakterkortlægning, der er en statslig anerkendt metode, som
grundlæggende består af fire trin; kortlægning af miljøforhold, vurdering,
strategi og implementering.
Rambøll tilbyder udarbejdelse af alle trin af analysen, således at grundlaget for den konkrete opgave har den rette detaljering og en ensartet, høj
kvalitet. Rambøll kan også fungere som sparringspartner til eksempelvis
at få implementeret landskabsanalyse i kommuneplaner med udpegninger, retningslinjer og redegørelse. I begge tilfælde sikres en lokal forankring af projektet, så analysen fremover bliver et dynamisk og digitalt
værktøj, der kan anvendes i den daglige administration og fremadrettede
planlægning.
Kortlægningen og vurderingen kan tilpasses et specifikt formål. Det kan
eksempelvis være i forbindelse med revidering af kommuneplanerne eller udarbejdelse af et kommuneplantillæg, hvor der enten skal revideres
eller indarbejdes nye planemner som fx positivområder til lokalisering af
driftsbygninger og driftsanlæg på store husdyrbrug og tekniske anlæg,
herunder biogasanlæg og solcelleanlæg.
Landskabsanalyser kan desuden anvendes til tværfaglige projekter, hvor
eksempelvis natur, landskab og klimahåndtering kobles, samt til mere
specifikke projekter som fx byudviklingsprojekter. Analyserne kan understøtte den rette placering af bebyggelse i landskabet og samtidig sikre
beskyttelsesinteresser i det omgivende landskab.

Kontakt Anne-Sophie Bonde Poulsen
Maja Schlenzig Knudsen

MILJØVURDERING OG VVM
Rambølls faglige værktøjer og erfaring i det tværfaglige arbejde sikrer
integration af miljøhensyn i både den strategiske planlægningsfase og i
planlægning af konkrete anlægsprojekter.
Rambølls indgående viden om miljø- og naturbeskyttelseslovgivning,
planloven og VVM-reglerne er af afgørende betydning for en optimal
og helhedsorienteret rådgivning. Det gælder både tilrettelæggelse og
gennemførelse af miljøvurderinger og udarbejdelse og tilpasning af den
tilhørende fysiske planlægning.
Dynamiske processer
Miljøvurdering af planer og programmer sikrer, at der allerede i en tidlig
planlægningsfase tages hensyn til miljøet i et bredt perspektiv. Det kan
eksempelvis være i forbindelse med udarbejdelse af et kommuneplantillæg, lokalplaner, spildevandsplaner og klimatilpasningsplaner.
VVM-undersøgelse udføres for særlige anlægsprojekter for at vurdere
projektets påvirkning på miljøet, sammenligne alternativer, beskrive mulige afværgeforanstaltninger samt at sikre et oplyst grundlag for beslutningstagerne.
Miljøvurderingsprocessen og gennemførelse af VVM-undersøgelse foregår sideløbende med udarbejdelse af planen eller projektet i en iterativ
proces. Denne proces gør det muligt løbende at indarbejde miljøhensyn
og derved minimere den miljømæssige påvirkning.
Rambølls medarbejdere har omfattende erfaring med udarbejdelse af
miljøvurderinger på både det overordnede og lokale niveau og med
opgaver af varierende kompleksitet. Fælles for løsning af disse opgaver
uanset type og skala er, at der gennem tværfaglig tilgang sikres et højt
fagligt niveau og en effektiv proces i tæt samarbejde med kunden.
Kontakt Sesse Bang
Karina Damgaard

NATURA 2000
Rambøll tilbyder rådgivning inden for forvaltning af naturhandleplaner,
så indsatsen i Natura 2000-områderne får den størst mulige effekt for
de prioriterede naturelementer.
Danmark står over for en stor opgave med at videreføre målsætningerne
fra naturplanerne til konkrete handlinger, der skal sikre en fremgang i den
danske natur. For mange områder er denne opgave kommunernes ansvar,
og konkretiseret med bindende mål for planperioden frem til 2015 i Natura 2000-handleplanerne.
I Natura 2000-områderne er naturen i fokus, men den er samtidig underlagt påvirkninger fra det omkringliggende samfund. Konkret opfyldelse af
naturplanernes indsatsprogrammer kan nogle steder være en kompleks
opgave, når modstridende interesser skal tilgodeses.
På baggrund af Rambølls brede naturfaglige ekspertise udfører vi rådgivning, der samler hensyn til planområder med nyeste viden om naturbeskyttelse og naturforvaltning, i en helhedsorienteret naturplanlægning.
Rambøll rådgiver derfor også gerne om forvaltningen af naturhandleplanerne i jeres kommune. Det kan være i hele eller dele af forløbet lige fra
prioritering af indsatser til forundersøgelser, detailprojektering, udbud og
tilsyn med anlægsarbejder. Vi sætter en ære i at levere de bedste naturprojekter indenfor de givne rammer.
Hvis I er interesseret i en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe
med at få implementeret naturplanerne i jeres kommune, er I velkomne til
at kontakte os.

Kontakt Jens Aamand Kristensen
Kristine Kjørup Rasmussen

NATURFORVALTNING
I Rambøll arbejder vi direkte og indirekte med at understøtte forvaltningen af den danske natur. Både i opgaver for myndigheder og private
styrkes hensynet til naturen gennem tværfaglig forståelse.
Naturforvaltningen i Danmark er under pres for at leve op til EU’s direktiver for natur og vandmiljø, biodiversitetskonventionen m.m. Lovgivningen
såvel som naturen udvikler sig, og at opretholde en opdateret naturforvaltning i de enkelte kommuner er derfor en særdeles omfattende opgave.
Men natur er ikke kun naturområder. Natur i byområder og natur i synergi
med klimatilpasningsplaner er eksempler på nye muligheder for at sikre
levesteder for hjemmehørende arter og en overordnet styrkelse af biodiversiteten.
I Rambøll har vi en landsdækkende division af engagerede naturfaglige
eksperter, der kan tilbyde rådgivning indenfor alle aspekter af naturforvaltning:
•
Sagsbehandling på naturområdet
•
Naturplejeplaner
•
Naturgenopretningsprojekter - planlægning og udførelse
•
Digital kortlægning af natur og bilag IV-arter
•
Naturkvalitetsplanlægning
•
Planlægning af områder til udlægning af ny natur
•
Sammenkædning af fx klimatilpasning og naturforvaltning
Herudover har vi i Rambøll adgang til et stort netværk af eksperter inden
for en række fagområder, eksempelvis grundvand, spildevand, GIS, projektering osv., der kan bidrage til konkrete projekter.
I er velkomne til at kontakte undertegnede for en uforpligtende drøftelse
af naturforvaltningsopgaverne i jeres kommune
Kontakt Jens Aamand Kristensen
Tina Risgaard Rosted

I RAMBØLL ARBEJDER VI FOR ET POSITIVT SAMSPIL MELLEM
NATURENS OG SAMFUNDETS UDVIKLING. VI UDNYTTER SYNERGIEN MELLEM DE ENKELTE FAG OG PROJEKTER I EN FREMSYNET
OG HELHEDSORIENTERET RÅDGIVNING.

