Medfinansiering: Forsyningssekretariatets
afgørelser i 2015
KLIKOVAND JURA har fået gennemgået 41 afgørelser om medfinansieringsprojekter fra
Forsyningssekretariatet i 2015 af advokatpartnerskabet Molt Wengel. Find de afgørelser, der
netop har din interesse eller efter specifikke emner, du ønsker at få belyst ved at søge i pdf’en.
Gennemgangen af afgørelserne indeholder bl.a. Hvad der er søgt om og
Forsyningssekretariatets udtalelse.
Læs mere.

KLIKOVAND undersøger kendelser fra
landvæsenskommissionerne
Klimatilpasningsprojekter støder til tider på et stykke retslig Danmarkshistorie, nemlig de mange
kendelser fra landvæsenskommissioner over det ganske land. Find svar på de 3 spørgsmål,
som KLIKOVAND JURA har stillet advokat Pia Lisbeth Nielsen fra advokatpartnerskabet Molt
Wengel. Har Kommunalbestyrelsen mandat til at ophæve kendelserne? Skal indholdet
bestemmelse for bestemmelse erstattes af nye tilladelser/kendelser? Eller kan man bestemme,
at man skal søge om …
Læs mere.

PLASK! - og hvad så med økonomien?
Kan klimatilpasning betale sig? Hvilken alternativ løsning er bedst fra et økonomisk synspunkt?
Hvor stor er gevinsten? Hvilket projekt skal vi sætte i gang først?
Naturstyrelsen stiller beregningsværktøjet PLASK gratis til rådighed. Her kan
kommuner, spildevandsselskaber og andre beregne de samfundsøkonomiske konsekvenser
ved konkrete klimatilpasningstiltag.

Task Forcen har fået en introduktion til PLASK og kan hjælpe jer med at komme i gang med at
bruge værktøjet. Naturstyrelsen hjælper også meget gerne - kontakt
mailto:klimatilpasning@nst.dk?subject=PLASK.
Find værktøjet her

Velbesøgt temadag om samarbejde og
kommunikation i klimatilpasningen
Omkring 35 kolleger fra vandselskaber og kommuner mødte frem til KLIKOVANDs temadag 28.
april om samarbejde og kommunikation. Formålet med temadagen var at dele gode erfaringer
og læringspunkter fra klimatilpasningsprojekter. Formiddagen havde fokus på samarbejde,
mens eftermiddagen tog udgangspunkt i hvorfor, hvordan og til hvem man kommunikerer i
projekter.
Læs mere.

Nyt fra Task Force
Task Forcen rejser nu her rundt i hele Region Hovedstaden for at høre, hvor langt I som
kommune og forsyning er med klimatilpasningsplanen. Og vigtigst for at høre, hvad I har brug
for at hjælp til at komme i gang eller videre med konkrete klimatilpasningsprojekter.
Task Forcen har 18 planlagte fokusmøder med kommuner og deres forsyning, og har afholdt 8
besøg. Møderne har givet et godt indblik i, hvad I har af udfordringer i forhold til at komme fra
plan til praksis. Bl.a. stiller nedsivningsløsninger spørgsmål til vandkvalitet og hvordan
løsningerne skal driftes. Og hvordan der skabes ejerskab til klimatilpasningsløsninger blandt
borgerne.
Fokusmøderne bliver holdt frem mod sommerferien og ud fra jeres inputs, søsætter vi indsatser
målrettet jeres behov.

Tag med på KLIKOVANDs studietur d. 15.
september 2016
Gik du glip af KLIKOVANDs vellykkede studietur til Nordsjælland sidste år?
Nu har du muligheden for at komme med på vores studietur i september og få frisk inspiration,
nye faglige vinkler og udveksle erfaringer med netværket. Den 15. september 2016 tager vi ud
og ser på smarte løsninger indenfor klimatilpasning. Det er gratis at deltage.
Læs mere.

