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Klimatilpasning  

– nu er det op til kommunerne! 

 ”……..… Vi er kommet meget hurtigt i gang med at få udarbejdet denne lov. Vi har 

sikret finansiering. Vi har lavet en stor vejledning. Vi har længe haft et rejsehold af sted. 

Så vi har tryk på for at få investeret på det her område. (……) Det er jo bedre at få det 

her i orden, inden oversvømmelsen koster. Det er det, vi prøver at give kommunerne et 

incitament til.” 

  

 ”Kommuneaftalen betød, at der kan laves investeringer for 2,5 mia. kr. på 

klimatilpasningsområdet, der kan betales over vandtaksten. Det sætter en helt ny 

standard for, hvad kommunerne kan gå i gang med af rekreative og ikke mindst 

kreative tiltag. Jeg håber meget, at kommunerne nu vil tage udfordringen op og være 

ambitiøse i deres klimasikringstiltag, så vi ikke mere skal se gader og kvarterer blive 

fyldt med stakke af drivvåde minder fra borgeres kældre.” 

 

 ” …. for kommunerne må det være sjovere at skabe grønne byrum og mere livskvalitet 

for borgerne end bare at grave kloakker ned.” 

 

 (Miljøminister Ida Auken i Teknik og Miljø, maj 2013 og Danske Kommuner, nr. 14, 

2013) 
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Det vil vi tale om: 

Redskaber i planlægningen  

• Kort om klimatilpasningsplaner og klimatilpasning i 

kommuneplanen  og Klimalokalplaner 

 

Samarbejde med vandselskaberne 

• Vandselskabernes mulighed for medfinansiering af visse projekter 

der håndterer tag- og overfladevand 

• Samarbejdets form i anlægs- og driftsfasen 

• Andre samarbejder mellem vandselskab og kommuner    
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Nye regler og værktøjer til at imødegå 

konsekvenserne af klimaforandringer 

• Klimatilpasningsplaner  

• Udarbejdes af kommunerne frem mod udgangen af 2013 (forslag 

offentliggøres inden udløb af 2013)  

• Skal kortlægge risikoen for oversvømmelse, og skabe overblik og prioritere 

indsatsen 

• Indarbejdes i KMPL 2013 eller i et KMPL-tillæg (dvs. ikke en ny plantype) 

• Kortlægning mv. 

• Staten/miljøministeriet stiller kortmateriale til rådighed (oversvømmelseskort, 

grundvandskort, vandløbskort, nedbørskort mv.) 

• Ny hjemmel til at pålægge forsyningsselskaberne at udarbejde 

oversvømmelseskort (bekg nr. 1222/2012 – ændring af spv.bekg)  

• Processen 

• Indsamling og gennemgang af materiale og kortbilag (kortlægning),  

• Prioriteringer mv. - Hvad prioriteres og på bekostning af hvad? Hvilke saglige 

grunde kan begrunde differentierede niveauer? Kan standardiserede 

prioriteringer bruges? (overvejelser og valg udmøntes i KMPL’s redegørelse) 

• Planprocessen = processen for kommuneplaner og kommuneplanforslag 

(foroffentlighed, vedtagelses af forslag, høringsfase og endelig vedtagelse) 
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Placering af klimatilpasningsplanens emner i 

kommuneplanen (nu en ”statslig interesse”) 

• Kommuneplanens redegørelse, pl § 11e: Beskrivelse af klimaudfordringerne i 

kommune, samt kortlægning af risikobilledet - oversvømmelseskort, værdikort og  kort 

over potentielle risikoområder samt tilhørende redegørelsestekst om baggrund for 

udpegning, rækkefølge m.v. (dvs. begrundelsen for de foretagne valg og prioriteringer) 

 

• Kommuneplanens hovedstruktur, pl § 11: kan indeholde et sammenfattende kort, der 

udtrykker visioner og mål for klimatilpasning. 

 

• Kommuneplanens retningslinjer, pl § 11a: Skal indeholde kort med de udpegede 

risikoområder og tilhørende retningslinjetekster.  

 

• Kommuneplanens rammer, pl § 11b: Rammerne for lokalplaner skal vises på kort. 

Rammebestemmelserne kan eksempelvis indeholde klimatilpasningshensyn.   

 (Hvis en anmodning om ny bebyggelse eller ændret anvendelse er i strid med KMPL’s 

rammebestemmelser, kan kommunen nedlægge et forbud, jf. § 12, stk. 3  uden 

efterfølgende at skulle lave en lokalplan – forudsat at rammerne har den fornødne 

præcision, og forudsat at ejendommen ikke i forvejen er omfattet af en lokalplan) 
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Klimatilpasning i lokalplanlægningen 

Lov nr. 579/2012, bl.a. ændring af planlovens § 15, stk. 1 

 ”En lokalplan skal indeholde oplysninger om planens formål og 

retsvirkninger. Formålet skal fastlægge den planlægningsmæssige 

begrundelse, eksempelvis varetagelse af klimatilpasning eller 

forebyggelse af forurening.”  

 

 Klimatilpasning (og forureningsforebyggelse) kan supplere de traditionelle 

planlægningsmæssige begrundelser i form af arkitektoniske og funktionelle 

hensyn.  Dog stadig et krav, at planen vedrører arealmæssige dispositioner 

 

 Den planmæssige begrundelse om klimatilpasning skal indgå i lokalplanens 

formålsbestemmelse og baggrunden og formålet med de forskellige 

bestemmelser bør uddybes i redegørelsen og via kortbilagene 

 

 Lovændringen udvider ikke lokalplankataloget og ændrer ikke på, at 

lokalplanlægning ikke påvirker eksisterende lovlige forhold, hvilket begrænser 

mulighederne for krav til klimatilpasning i eksisterende byområder 
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”Klimalokalplaner” – fra lovbemærkninger  

 ”Muligheden for at varetage planlægningsrelevante hensyn til forebyggelsen af 

forurening og klimatilpasningmæssige hensyn i en LP indebærer fortsat, at kommunen 

skal konkretisere formålet med lokalplanen.  (..) ikke nok blot at henvise til, at formålet 

med en LP er at bekæmpe forureningen af luften i byen eller til klimamæssige hensyn.”  

 

 ”Formuleringen ’varetagelse af klimatilpasning’ indebærer, at kommunerne fremover har 

mulighed for at tilpasse lokalområdet til konsekvenserne af klimaforandringer. Det kan 

bl.a. være lokalplanlægning, der har til hensigt at tilpasse området til større 

mængder regnvand, oversvømmelser, mere blæst eller hedebølger og tørke. Disse 

konsekvenser er lokale problemstillinger, som det er naturligt, at kommunerne tager 

hensyn til og indarbejder i planlægningen. Forslaget giver derimod ikke mulighed for, at 

kommunerne kan begrunde deres lokalplanlægning med klimaforebyggende tiltag.” 

 

 ”…  f.eks. kunne stilles krav om ubefæstede arealer for at sikre vandets nedsivnings-

muligheder, stilles krav om, at bygninger placeres med høj beliggenhed eller stilles 

krav om tage, der kan optage regnvand og reducere belastningen af kloakker som kan 

optage regnvand, lokalplanlægges for udlæg til etablering af kanaler til vandafledning 

eller for udlæg til regnvandsbassin. Kommunerne vil ligeledes med en klimatilpas-

ningsmæssig begrundelse kunne regulere beplantning af træer i forhold til behandlingen 

af problematiske vindforhold eller for at opnå bedre skyggevirkning i takt med, at 

temperaturen stiger.” 
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Klimatilpasning i lokalplaner – div. eksempler 

(jf også vejledningen side 43 ff) 
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Bebyggelsens 

udformning  

- § 15, 2, nr. 7 

fx grønne tage, 

forbud mod 

kældre, 

minimums 

sokkelhøjder 

mv. 

Bygningers placering på grunden og 

terrænhøjde - § 15, stk. 2, nr. 6 

- Fastsættelse af minimumskoter mv.  

Ubebyggede arealer, udformning, anven-

delse og beplantning, jf. §15, stk. 2, nr. 9. 

- sikring af nedsivningsmuligheder via krav til 

befæstelsesgrader.  

- krav vedr. terrænreg. og beplantning mv. 

- reservation af arealer til nedsivningsanlæg  
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Spildevand og lokalplaner 

 

• Beliggenheden af ledningsanlæg, jf. § 15, stk. 2, nr. 5 

– Fx reservation til beliggenhed af kloakledninger, sivebrønde og 

skelbrønde   

– Lokalplanen kan ikke fastsætte bindende bestemmelser om den tekniske 

udførelse af sådanne anlæg, eller om bestemte spildevandsløsninger  

– Det kan således ikke i en LP bestemmes, at et område skal separat-

kloakeres eller at den enkelte ejendom skal etablere nedsivningsanlæg) 

 

• Installation af anlæg for opsamling af tag- og overfladevand til brug for 

toiletskyld og tøjvask som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, jf. § 

15, stk. 2, nr. 25 

– Kan kombineres med at der i spildevandsplanen optages bestemmelse 

om, at der ikke er tilslutningsret for tag- og overfladevand) 
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Tilslutning til fællesanlæg 

Krav om tilvejebringelse af og tilslutning til fællesanlæg som 

betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, jf. § 15, stk. 2, nr. 11 

• lokalplanen kan kun pålægge pligt til tilslutning, ikke til benyttelse 

• tilslutning kontrolleres i byggesagsbehandlingen (færdigmelding) 

• hensigtsmæssigt at det er udstykkeren, der forestår etableringen af 

anlægget (eller en grundejerforening el. lign.) 

 

Fællesanlæg vedrørende klimatilpasning  

• etablering af diger og lign. til sikring mod oversvømmelse  

• tilvejebringelse og tilslutning til fælles regnvands- eller forsinkelsesbassin 

i områder hvor der efter spildevandsplanen ikke er tilslutningsret for tag- 

og overfladevand 

• (Der er ikke hjemmel til at kræve etablering og tilslutning til en 

nedsivningsløsning på den enkelte ejendom) 
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Klimalokalplaner – styrker og begrænsninger  

• Lokalplaner er direkte bindende for den enkelte grundejer (offentligretlig forpligtelse) 

– Derfor et stærkt redskab i nye områder, herunder byomdannelsesområder 

 

• Lokalplaner medfører ingen handlepligt – eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte, 

og skal ikke rette ind efter en ny (klima)lokalplan 

– Problem i eksisterende byområder 

– Nye klimalokalplaner får kun effekt ved nybyggeri og ved større renoveringer  

 (jf. fx MAD 2013.167 V – udskiftning af udtjent bølgeeternittag med et nyt 

bølgeeternittag, var en almindelig vedligeholdelse af ejendommen, og skulle derfor 

ikke overholde en ny lokalplans krav om tagmateriale som vingetegl eller skiftertag. 

 

• Ved udformningen af klimalokalplaner skal der fokuseres på 

– Udformningen af de konkrete bestemmelser – herunder sikres, at disse er hjemlet 

– Formuleringen af formålsbestemmelsen – hvis klimatilpasningshensyn indgår 

– Udformningen af redegørelsen (kan være et fortolkningsbidrag til bestemmelserne) 

– (Mht. mulighederne for medfinansiering fra vandselskabets side skal man være 

opmærksom på, at dette ifølge bekendtgørelsen kun er muligt for anlæg i veje og i 

rekreative arealer) 
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Klimatilpasning på spildevandsområdet 

12 



www.energiogmi l jo.dk  

• Samspil mellem kommune og spildevandsselskab 
– Oversvømmelseskort fra spildevandsselskaberne til brug for 

Kommuneplan 2013, jf. § 7a, stk. 1, i spildevandsbekendtgørelsen 

– Risikokort fra spildevandsselskaberne til brug for Kommuneplan 2013, jf. 

§ 7a, stk. 3, i spildevandsbekendtgørelsen 

– Spildevandsselskabers medfinansiering kommunale projekter til 

håndtering af tag- og overfladevand, jf. medfinansieringsbekendtgørelsen 

bekg. nr. 89, 2013 (kommunen ejer anlægget) 

– Spildevandsselskabet kan tillige udføre klimatilpasning i egne 

kloakanlæg, også anlæg med delt ejerskab, i forbindelse med aftale med 

kommunen om fælles projekt (spildevandsselskabet ejer anlægget) 

– Spildevandsselskabet kan udføre klimatilpasning som led i opfyldelse af 

miljø- og servicemål, hvor målene er fastsat af kommunalbestyrelsen 

  

Samspil mellem kommune og 

spildevandsselskab ifm. klimatilpasning 
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• Betalingslovens § 1 indeholder hjemmel til, at der i taksten på 

spildevandsafledning kan indregnes udgifter til medfinansiering af 

kommunale og private klimatilpasningsprojekter (ikke ejet af 

spildevandsselskabet) 

– Kun tag- og overfladevand 

– Ejet af en anden end spildevandsselskabet (kommunen eller private) 

– Finansieres over spildevandstaksten – selvom ikke ejet af 

spildevandsselskabet 

• Særlige regler om medfinansiering i 

medfinansieringsbekendtgørelsen  

– Afgrænsning af hvilke projekter spildevandsselskabet kan medfinansiere 

– Procedure for aftaler om medfinansiering 

– Procedure for  spildevandsselskabets opnåelse af tillæg til prisloft for 

medfinansiering 

 

Spildevandsselskabernes medfinansiering 

efter medfinansieringsbekendtgørelsen(I) 
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• Hvilke projekter kan spildevandsselskabet medfinansiere?  

– Kun projekter, som håndterer tag- og overfladevand – i 

modsætning til drænvand, vandløb og opstigende grundvand 

– Udelukkende projekter i og på veje, vandløb og rekreative 

områder, som er ejet af en kommune eller en privat aktør 

– Frivilligt for spildevandsselskabet 

– Projektet skal tjene såvel forsyningsmæssige interesser som 

kommunale/private interesser 

– Projektet er beliggende inden for område, hvor der er behov for 

afhjælpning ifølge den kommunale risikokortlægning (fra 1. januar 

2015), jf. bekendtgørelsens § 9 

– Omkostningerne skal være fordelt i overensstemmelse med 

medfinansieringsbekendtgørelsen (§§ 3 og 4) 

– Projektet skal være omkostningseffektivt (§ 6) 

 

 

 

Spildevandsselskabernes medfinansiering 

efter medfinansieringsbekendtgørelsen(II) 
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• Hvordan fordeles omkostninger mellem 

spildevandsselskab og projektejer? 

– For projekter i vandløb i landzone og rekreative områder gælder 

meromkostningsprincippet, jf. § 3 

• Sammenligning af hvad et anlæg ville have kostet uden de tiltag, der alene 

tjener et klimatilpasningsformål 

• De nødvendige omkostninger, der ligger ud over de samlede omkostninger til 

anlægget uden klimatilpasningselementerne 

• Levetidsforbedringer skal betales af projektejer 

– For projekter i veje eller vandløb i byzonen skal alle omkostninger 

fordeles, jf. § 4 

• Spildevandsselskabet betaler alle omkostninger, som er nødvendige for at 

håndtere tag- og overfladevand 

• Efter 1. januar 2015 dog højst 75% af investeringsomkostninger til håndtering 

af tag- og overfladevand, dog fortsat 100% af driftsomkostninger  

Spildevandsselskabernes medfinansiering 

efter medfinansieringsbekendtgørelsen(III) 
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• Hvordan dokumenteres det, at projektet er 

omkostningseffektivt ? 

– Spildevandsselskabet kan deltage i projekter, hvor udgiften til 

håndtering af tag- og overfladevand samlet set ud fra en 

skønsmæssig vurdering er mindre end de udgifter, som ville være 

forbundet med at opnå samme serviceniveau ved hjælp af 

sædvanlige spildevandstekniske løsninger 

 

 

Spildevandsselskabernes medfinansiering 

efter medfinansieringsbekendtgørelsen(IV) 
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• Hvilken procedure skal anvendes ved aftaler om medfinansiering? 

– Projekter om medfinansiering kræver aftale mellem spildevandsselskabet og 

projektejer, idet medfinansiering er frivilligt for spildevandsselskabet, jf. 

bekendtgørelsens § 11 

– Kommunen skal  - som myndighed - godkende projektet, inden aftale om 

medfinansiering indgås, jf. bekendtgørelsens § 8 (hensigtsmæssigt og 

omkostningseffektivt) 

– Aftalen om medfinansiering skal  mellem parterne fastlægge: 

• Ydelser og modydelser 

• Indbyrdes forudsætninger, f.eks. om tillæg til prisloft 

• Håndtering af ændrede omstændigheder 

• Misligholdelsesbeføjelser og tvistløsningsmekanismer 

– Aftalen skal udadtil dokumentere: 

• Opfyldelse af betingelser for indregning, jf. betalingslovens § 1, stk. 6 

• Overholdelse af krav om markedsvilkår, jf. vandsektorlovens § 19, stk. 5 

• Ikke-udlodning efter stop-loven 

– Aftalen skal indeholde en række obligatoriske oplysninger, jf. § 12. 

– Naturstyrelsen har udarbejdet en ”standardaftale”, som der kan tages 

udgangspunkt i 

 

 

Spildevandsselskabernes medfinansiering 

efter medfinansieringsbekendtgørelsen(V) 
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• Hvad kræves der for, at Forsyningssekretariatet kan godkende, at 

spildevandsselskabet kan indregne medfinansiering i prisloftet? 

1. Den kommunale beslutning 

2. Projektbeskrivelser (alternativt projekt + sædvanlig afhjælpning) 

3. Detaljeret budget for selskabets forventede betalinger for det alternative projekt 

• Deles op efter investeringsomkostninger og driftsomkostninger 

4. Overslag over betalinger til den sædvanlige afhjælpning 

• Investeringsomkostninger, driftsomkostninger og forventet effektiv lånerente 

5. Dokumentation, hvoraf det fremgår, i hvilke planzoner/områder projekter i vandløb 

ligger (f.eks. kommuneplan) 

6. Aftalen mellem selskab og projektejer 

• Spildevandsselskabets betaling af investerings- og driftsomkostninger 

• Kommunens betaling af investerings- og driftsomkostninger 

7. Dokumentation for projektejers finansieringsform 

8. Nutidsværdiberegninger for det alternative projekt og den sædvanlige afhjælpning 

til opfyldelse af samme serviceniveau 

 

Spildevandsselskabernes medfinansiering 

efter medfinansieringsbekendtgørelsen(VI) 
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• Spildevandsselskabet kan finansiere, drive og vedligeholde egne 

anlæg, som etableres med henblik på klimatilpasning, f.eks. større 

kloakrør, separering m.v. 

• Spildevandsselskabet kan finansiere, drive og vedligeholde anlæg 

med delt ejerskab, som etableres med henblik på klimatilpasning, 

f.eks. ”Rabalderparken”, aftale bør indgås. 

• Ingen tillæg til prisloft for finansiering af egne anlæg 

• Spildevandsselskabet kan derimod udføre klimatilpasning i egne 

anlæg som lokalt fastsat miljø- og servicemål efter bekendtgørelse nr. 

1048, 2012, og opnå tillæg til prisloftet for øgede driftsomkostninger, 

såfremt betingelserne herfor opfyldt 

Spildevandsselskabets finansiering af egne 

anlæg (I) 
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• Miljømål  
– herunder mål mhp. tilpasning til klimaændringer, jf. § 2 

– målet skal besluttes af stat eller kommunalbestyrelse, jf. § 4 

– kan være fastsat i lovgivningen, påbud, kommunal sektorplan eller ved aftale, jf. § 5 

• Servicemål  
– herunder mål mhp. samfundsmæssig gevinst, jf. § 3  

– målet skal besluttes af kommunalbestyrelsen, generalforsamlingen eller selskabets bestyrelse, 

jf. § 4 

– kan være fastsat i påbud, kommunal sektorplan eller ved aftale, jf. § 5 

• Spildevandsselskabet kan opnå tillæg til prisloftets 

driftsomkostning for miljø- og servicemål i de år, udgiften 

afholdes efter Forsyningssekretariatets godkendelse, jf. 

§7 
– dokumentation af miljø- og servicemål – og at målet er nyt i forhold til 2003 

– målet er besluttet som angivet i §§ 4 og 5 

– Fordeling af udgifter til positive effekter for natur og miljø m.v. 

Spildevandsselskabets finansiering af egne 

anlæg (II) 
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• www.klimatilpasning.dk 

– Naturstyrelsens task-force om klimatilpasning 

– Vejledende notat af 7. februar 2013 

• www.kfst.dk/tilsyn 

– Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning  

Hvis du vil vide mere 
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