Implementering af klimatilpasningsplan i kommuneplan eller kommuneplantillæg
Hvordan trækker vi elementer fra klimatilpasningsplanen over i kommuneplanen eller kommuneplantillægget, og hvor detaljeret skal selve handlingerne være?
Du vil sandsynligvis komme en del tættere på svaret, hvis du deltager på KLIKOVANDs temaformiddag.

27. august kl. 9-13 (inklusiv morgenmad og frokost)
GPV Værebrovej 156 C, 2880 Bagsværd.
Mange kommuner har i foråret gennemført risikokortlægningen på baggrund af oversvømmelses- og værdikort og er i fuld gang med prioritering af områder, der skal ind i selve handlingsplanen. Hvor konkret skal handlingsplanen være? Hvornår kræver handlingerne tillæg til spildevandsplanen? Er handlingsplanen en slags rækkefølgebestemmelse, som vi kender det fra byudlæg, og hvordan indarbejder vi handlingsplanen i kommuneplanens retningslinjer og rammer?
Det er nogle af de emner, der vil blive drøftet.
Inden udgangen af 2013 skal alle kommuner kunne fremlægge et forslag til klimatilpasningsplan
og dermed også have udarbejdet retningslinjer og rammer for risikoområder, generelle retningslinjer for klimatilpasning med mere. Men hvad er gode retningslinjer for klimatilpasning? Hvor
konkret kan/skal man være i rammerne for risikoområderne?
Under temaformiddagen vil der også være mulighed for at inddrage egne problemstillinger.

Husk at sende invitationen videre til relevante planlæggere.
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Program
9:00 – 9:15

Morgenmad

9:15 – 9:30

Hvad rør sig i KLIKOVAND lige nu, ved projektleder Martin Moneaux

9:30 – 10:30

Rejseholdet fra Naturstyrelsen
Eksempler på gode retningslinjer og rammer for klimatilpasning i Kommuneplan/kommuneplantillæg
Handlingsplan for klimatilpasningsplan. Hvad skal den indeholde? Hvilket
detaljeringsniveau forventes?

10:30 – 11:15

Du vælger workshop A eller B
Workshop A med fokus på handlingsplan for klimatilpasning
Workshop B med fokus på retningslinjer og rammer i Kommuneplanen

11:15 – 11:45

Opsamling fra de to workshop

11:45 – 12: 00

Fremtidens kompetenceløft, ved Ivar Felsager Rosendal

12:00 – 13:00:

Erfaringsudveksling deltagerne imellem, mens vi spiser en sandwich

I tilmelder jer ved at skrive til tmfmkm@gladsaxe.dk senest fredag 23. august 2013 kl. 12.00.
Mærk tilmelding: "Planproces".
Flere oplysninger om seminaret kan I få hos:
Martin Moneaux på telefon: 39 57 59 37, e-mail: tmfmkm@gladsaxe.dk eller
Charlotte Scheel på telefon: 47 78 44 14, e-mail: chsc@halsnaes.dk
Denne formiddag med fokus på planlægning og klimatilpasning arrangeres af KLIKOVAND, er
gratis for KLIKOVAND-medlemmer og faciliteres af Martin Moneaux.
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