Regeringen har annonceret
Vejledning til kommunernes udarbejdelse af klimatilpasningsplaner
og 2½ mia. kr. ekstra i 2013 til at afhjælpe oversvømmelser ved skybrud
Kom til KLIKOVAND seminar og hør om de nye lovændringer og retningslinier
Kommuner og Forsyningsselskaber går et travlt forår i møde. Både inden for og imellem kommuner og forsyninger skal
der koordineres og samarbejdes for at få udarbejdet klimatilpasningsplaner og sikre finansiering af tiltag efter ændret
lovgivning og de nye retningslinier.
Derfor vil KLIKOVAND byde velkommen til en formiddag med arbejdsfrokost, hvor Naturstyrelsen og
Forsyningssekretariatet er med os hele tiden og svarer på de udfordringer og problemstillinger kommuner og
forsyningsselskaber står overfor.
Onsdag den 20. feb. kl. 09.00-13.00 lægger KLIKOVAND op til, at Naturstyrelsen og Forsyningssekretariatet uddyber
vejledningen til Kommunernes Klimatilpasningsplaner samt de nye muligheder for finansiering over takstmidler af
kommunale investeringer i afledning og håndtering af regnvand.

Onsdag den 20. feb. 2013 kl. 09.00-13.00: KLIKOVAND seminar
Gladsaxe Pædagogiske Viden- og Dokumentationscenter, Værebrovej 156C, 2880 Bagsværd.
Program
08.15-09.00

Registrering samt Kaffe & Rundstykker

09.00-09.05

KLIKOVAND byder velkommen ved Teknisk direktør Philip Hartmann

09.05-09.50

Vibeke Plesner & René Paul Hansen, Naturstyrelsen
- Vejledning til Klimatilpasningsplaner: Tidsplaner, krav og forventninger til kommunernes arbejde

09.50-10.10

10.10-10.25

Malte Lisberg Jensen, Forsyningssekretariatet.
- Den ekstraordinære ansøgningsrunde 2013
- Dokumentation og oplysninger i forbindelse med Spildevandsselskabernes indberetning
-Pause
Ansøgningsrunder i 2013

10.25-12.30

Workshop 1: Jura spor

Kom og få svar på: Hvad siger juraen, når
kommuner og forsyninger fx 1) opmagasinerer
regnvand på rekreative arealer, offentlige og
private veje, 2) åbner vandløb i byområder som
en del af klimatilpasningsplanen, 3) bruger
definitionen af spildevandstekniske anlæg, 4)
laver klimatilpasning i forhold til 100 års regnen,
5) når klimatilpasningstiltag forhindres af anden
miljølovgivning (hvilke lovgivning har prioritet?)
Ressourcepersoner Vibeke Plesner, Naturstyrelsen
Malte Lisberg Jensen, Forsyningssekretariatet
i workshops
Personkreds forventes udvidet
12.30-13.00
Opsamling i plenum samt Sandwich

Workshop 2: Klimatilpasningsplaner
I workshoppen vil nå frem til, hvilket ambitionsniveau vi
som kommuner skal sætte for Klimatilpasningsplanen.
Oplæg ved:
- Martin Moneaux, Gladsaxe Kommune: KLIKOVANDs
forslag til proces og tidsplan for kommunernes
udarbejdelse af Klimatilpasningsplaner
- NN: Hvilke klimatilpasningstiltag kan finansieres over
takstmidler og hvilke tiltag skal kommunen finansiere
René Paul Hansen, Naturstyrelsen
Personkreds forventes udvidet

Tilmelding til Jacob Nielsen senest 13/2 på e-mail: jn@m2-advice.dk. Mere info: http://www.klikovand.dk.

