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NOTAT

Høringssvar til vejledning om kommunale 
klimatilpasningsplaner og kommunale 
klimalokalplaner

Udkast til vejledning understøtter implementeringen af elementerne om 
klimatilpasning i ØA 13, der blev indgået mellem regeringen og KL sidste 
sommer. KL hilser vejledningen velkommen, dermed afklares en række 
vigtige forhold i forhold til kommunernes planlægning.

Helhedsindtryk
Vejledningens opdeling i tre afsnit er et positivt forsøg på at lette 
formidlingen internt i kommunen. Fordelingen af information i de tre afsnit 
forekommer velvalgt og væsentlige problemer beskrives. 

Desværre arbejder vejledningen med helt urealistiske forventninger til 
planprocessens hastighed i kommunerne. 
 
Omkring klimalokalplanlægningen havde KL håbet at se et mere fyldigt 
katalog. Hovedparten af indholdet er eksisterende reguleringsmuligheder i 
lokalplanlægningen relateret til andre problemstillinger, f.eks. støj, som jo 
ikke er en klimaudfordring.
  

Generelle bemærkninger

Om Klimatilpasningsplaner  
KL finder den skitserede planproces, hvor klimatilpasningsplanen 
indarbejdes i selve forslaget til kommuneplan (side 9 og 10 i 
høringsmaterialet), urealistisk i forbindelse med Kommuneplan 2013.
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KL forventer, at kommunalbestyrelsen inden udgangen af 2013 godkender 
et forslag til kommuneplantillæg (klimatilpasningsplan). I mange kommuner 
vil kommuneplantillægget blive sendt i høring hen over årsskiftet 
2013/2014.

KL finder, at det bliver yderst vanskeligt få etableret det tilstrækkelige 
grundlag for en planproces og gennemføre denne inden udgangen af 2013. 
Kommuneplantillægget kan igangsættes i år, men endelig vedtagelse bliver 
formentlig i 2014. 
 
Dette skyldes, at kommunerne først skal lave hele det faglige og tekniske 
indhold bl.a. sammen med kommunens vandselskab, opfylde krav til 
inddragelse af borgere, interesseorganisationer og tage høringerne alvorligt.
 

Detaljerede bemærkninger
KL videregiver samtidig mere detaljerede kommentarer fra Aarhus 
Kommune til vejledningen. 

Bemærkninger fra Aarhus om klimatilpasningsplanerne:
• En gevinst er, at klimatilpasning ”også kan rumme 

udviklingsperspektiver for erhvervslivet og være med til at 
fremme beskæftigelsen”. Dette nævnes ofte – desværre savnes i 
vejledningen konkrete forslag til hvordan. Der lægges op til en 
helt traditionel kommuneplanproces, som nok ikke rummer 
megen udvikling for erhvervslivet. Kortlægningen kan godt give 
opgaver til rådgiverne, men hvad ellers? Hvad er 
ambitionsniveauet?

• Kortlægning – spildevandskort fra vandselskabet (s. 9): 
Planmyndigheden kan med fordel godt bruge en sidste frist for, 
hvornår vandselskabet skal levere dette kort.

• Kortlægning og analyser (s. 29): Det er godt nok meget, der her 
kræves af landets kommuner. 

• Finansiering (s. 35): Vandselskabet skal udarbejde 
oversvømmelseskort for spildevand. Udgiften kan opkræves via 
taksterne – Har vi som spildevandsmyndighed en forpligtelse til 
at indarbejde det i spildevandsplanen? – ellers kan taksterne vel 
ikke hæves uanset hvor lidt det måtte være

• Den ekstraordinære ansøgningsrunde i 2013 (s. 36): Projektet skal 
ikke have ophæng i spildevandsplanen, men som grundlag skal 
der foreligge et skønsmæssigt overslag baseret på en helhedsplan 
– hvilken helhedsplan?
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Bemærkninger fra Aarhus om klimalokalplaner 
Ændringen af Planloven, som skal give mulighed for udarbejdelse af 
klimalokalplaner, skete på en måde, som gør at planerne er vanskelige at 
håndtere i praksis for kommunerne. 
  
Loven indsatte ikke konkrete nye redskaber i lokalplankataloget (§15, stk.2). 
  
Lovændringen indebar kun, at forebyggelse af forurening og tilpasning til 
klimaforandringer blev gjort til saglige og legale hensyn 
(planlægningsmæssige begrundelser), som fremover kan varetages i 
lokalplanerne.
  
Planlovens virkemiddelkatalog har vist sig at være et overordentligt nyttigt 
redskab til at sikre præcise rammer for den fysiske planlægning i Danmark.
Det har været let at aflæse, hvilke midler Kommunerne kunne bruge ved 
blot at slå op i kataloget. Virkemiddelkataloget har været præcist og enkelt 
at bruge (helt ned på detail-reguleringsniveau som f.eks. bestemmelserne 
om installation af anlæg til opsamling af regnvand fra tage til brug for wc-
skyl). Nu må Kommunerne så benytte det eksisterende virkemiddelkatalogs 
redskaber, men ud fra forskellige begrundelser fra plan til plan.  Det vil 
stille større krav til Kommunens egen vurdering af om brugen af 
virkemidlerne er konkret saglige i de enkelte tilfælde ud fra de forskellige 
begrundelser. Det havde været ønskeligt med vejledning, som gav 
anvisninger knyttet mere direkte til virkemiddelkataloget, idet virkemidlerne 
i loven er formulerede ud fra de hidtidige hensyn. Den helt store udfordring 
for kommunerne fremadrettet bliver konkret at afgøre, hvornår det er 
sagligt at stille krav til f.eks. private grundejere, som anmoder om 
lokalplanlægning. Hvor stor en grad af sårbarhed skal der f.eks. til, for at 
der kan stilles krav om meget dyre foranstaltninger af hensyn til 
grundvandsbeskyttelse overfor private grundejere (f.eks. krav om 
impermeable og kemikalieresistente membraner)?  Vi savner klare 
udmeldinger om, hvilke klimamæssige forventninger kommunerne sagligt 
bør lægge til grund i sin planlægning. De individuelt berørte grundejere 
risikerer at blive kastebold i de løbende politiske diskussioner om hvilke 
fremtidsscenarier, man kan tænke sig.  Vejledningen virker som en 
”brainstorm” over mulige lokalplanbestemmelser, men indeholder ingen 
vurdering af, i hvilke situationer de nævnte virkemidler sagligt kan tages i 
brug. Følgende er eksempler fra udkastet til vejledning: 

• Forbud mod bygningsmaterialer, der kan medføre risiko for 
nedsivning af forurenet regnvand.

• Krav om at der ikke må anvendes bygningsmaterialer, som kan 
afgive grundvandstruende stoffer, eller anvendes 
overfladebehandlinger der kan true grundvandet
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• Eksempel nævnt fra Hedensted Kommune: Positivliste med 
bygningsmaterialer, der må anvendes. 

Aarhus Kommune har meget vanskeligt ved at se en begrundelse for, at 
disse krav kan være lovlige. Miljøministeriet har udtrykkeligt fastslået, at 
forbud imod f.eks. Round-up (eller pesticidbrug i øvrigt) ikke er lovligt i 
lokalplaner, idet dette er i strid med EU-rettens princip om fri bevægelighed 
af alle godkendte varer. Dette fremgår udtrykkeligt af vejledningen s. 41. 
Hvis ministeriet mener, at de ovennævnte bestemmelser er lovlige, så vil vi 
meget gerne have en liste over, hvilke lovlige bygningsmaterialer, 
kommunerne fremadrettet kan forbyde via lokalplanlægningen af hensyn til 
grundvandsbeskyttelsen.  Tilsvarende, hvis ministeriet mener, at 
kommunerne lovligt kan lave positivlister over eneste lovlige 
bygningsmaterialer i et givent lokalplanområde, så bør ministeriet hjælpe 
kommunerne med en liste over hvilke bygningsmaterialer, der efter 
ministeriets holdning kan placeres på en sådan positivliste.

Venlig hilsen

Niels Philip Jensen
konsulent


