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Greenspots  
Guide til tværkommunal 
klimatilpasning
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Indhold

Kolofon 

Folderen er udarbejdet for KLIKOVAND og Region Hovedstaden af NIRAS i samarbejde med COWI, der har udarbejdet kortmateriale.

Forsidefoto: NIRAS

Bagsidefoto: Nordvand
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af kommunale skel. Denne vejledning vil vise 

 

Hvorfor Greenspots?

gionen. Siden 2006 er der udbetalt mere end 

10 milliarder kroner i skadeserstatning i hele 

som muligt. Derved deles forebyggende 

Erfaringer viser, at udvikling af de helheds

for de involverede interessenter i kommu

modstridende lokale interesser, fredninger, 

med baggrund i en generelt kortmateriale. 

munernes og forsyningsselskabernes videre 

Guideline
Forord
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Processen

Figur 1
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enkelte kommuner og nabokommuner er en 

Mulighedskort

og andre interesser. Herunder, hvor det kan 

m.v. 

og formidling af muligheder i den indleden

under et skybrud. Her er det forholdsvis 

nemt at skabe en bred enighed om at noget 

bokommuner, forsyningsselskaber og andre 

 

i kommune og forsyning tager ejerskab af 

mere interessante levesteder, hvis skov

Forsyningsmedarbejdere skal kunne se at 

Hvis ikke der allerede er en naturlig leder af 
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vandet uden for byen. Kortet viser bl.a. at vandet ved 



8

og forsyning. 

Styregruppen Temaboks 1
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satsen.

XXX   XXX

Bestyrelsesformand  Udvalgsformand

Temaboks 2

ner som Banedanmark, Vejdirektoratet eller 

meget jord og vand styres under eller uden

Udfordringer: 

 

Udfordringer: 

sen, Naturstyrelsen. Den drivende faktor er 

nen. 

Udfordringer: 



10

mulighed. 

Udfordringer:  

Det anbefales dog allerede i denne fase at 

grad m.v. 

Staten eller kommuner 

Temaboks 3

under skybrud samt forskelligheder i krav 

nansieres af kommunen. Det kan vise sig, at 
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nu mulighed for, over vandtaksterne, at 

en omkostningsfordeling mellem kommu

de kommunale investeringer skal indarbej

men f.eks. kan varetages af forsyningen. 

vandstaksterne med hjemmel i Betalingslo

Det vil sige, at forsyningen skal kunne rede

lodsejere og kommune, kan samarbejde om 

af kommunen. 

                                                    

   Temaboks 4  
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skal  skabes overblik over mulighederne 

niske grundlag. Hvor kan vandet rent fysisk 

log med de relevante sagsbehandlere, hvis 

i den sidste ende. Det kan bl.a. dreje sig om 

tværfaglige og tværkommunale 

dialogfora

lokal viden. Inddragelse af interessenter kan 

Kortlægning

kort over de fysiske forhold.

danner rammer for 

gen, og hvor der er muligheder for synergier 

hydrologi og geologi giver overblik over van

jordens ledningsevne m.v.

beregninger, herunder f.eks. gode kloakled

 

med baggrund i mulighederne.
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Ledningsevne

Kortet giver overblik over forurenede grunde og borin

nedsivning er mulig.
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kommune og forsyning indhente viden om, 

Hvad kan f.eks. diskuteres, og hvad er ikke 

ligger inde med lokal viden, erfaringer eller 
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midt i byen vil gerne renovere deres tage 

som muligt. lokale interessenter har siddet med fra 

som nemt kan kommunikeres og fejres , 

ejerskab og lokal synlighed undervejs. Der 

Mulighedskort

A

B

C

D
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regionen.

Cases
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-

-

ST. VEJLE Å

-HOFOR 

-

HVORDAN? ØKONOMI

HØJE GLADSAXE 

PARK

USSERØD Å

 

 

ORGANISATIONHVORFOR? KORTGRUNDLAG

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Hvor er vi?

I forbindelse med, at Banedanmark skal 

og Ringsted, inddrages bl.a. en del af bas

og i samarbejde med kommunerne er der 

Kommuner og forsyninger har godkendt 

De overordnede udfordringer i forhold 

ligere udfordret, idet  en stor del af Vallens

St. Vejle Å

Figur 15

Figur 14
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I forbindelse med, at der skulle forhandles 

borgmestre og forsyningernes bestyrelses

kommunalbestyrelser og selskabsbestyrel

ser.

I forhandlingsfasen med Banedanmark var 

skabsbestyrelser er det videre arbejde 

hos HOFOR.

I forbindelse med udarbejdelse af samar

kommissionskendelserne revurderet. Det 

som de enkelte forsyninger havde lavet i 

vurderet, at der ikke var behov for et nyt 

blot kunne kontrollere vandet ved voldsom

Derudover er der igangsat udarbejdelse af 

en egentlig strategi for styring, regulering og 

for udarbejdes i overensstemmelse hermed. 
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terne.

drages mere. Det vil ske i samarbejde med 

kommunerne.

jekter, og for hvert af disse er der kortlagt, 

hvilke myndighedsgodkendelser der er brug 

mindre dialog med kommunerne herom.

4. Fredninger og Natura 2000   

 ikke aktuelt

6. Forurenede grunde ikke aktuelt

Der er ikke udarbejdet en egentlig kommu

 noget ud af samarbejdet

 niveau, borgmestre og udvalgsfor  

 og langsigtet

 forsyningsselskaber, kommunens   

 naturfredningsforening, grundejere  
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Hvor er vi? 

Høje Gladsaxe Park

vandsalamander.

omgange. 

vingsbassinet og at der skal etableres et nyt 

nalen.

Vision 

Figur 16
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brug.

ter i alt 140.000 forbrugere.

Vejdirektoratet.

ne, boligforeninger m.v.

indkaldelser og referater.

overdrev og mose.

• Der udarbejdes en vedligeholdel

rektoratet.

sammen.

ening, grundejerforeninger, studerende, Det 

og langvarigt, hvis der ikke var lavet forun

i vinteren kan give udfordringer med meget 

grund.

beregnet, da der var en del koordinerings
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Hvor er vi? 

bebyggede bydele.

der og gener for beboere og infrastruktur. 

stede arealer, regnvand fra regnvandssyste

Usserød Å

gevinst og ikke en trussel. 

• , 

ret og varigt samarbejde mellem de 3 

kommuner og de 3 forsyningsselskaber 

kes og beskrives i detaljer, og der skal 

•  

• 

vand. 

2016. 

Vision

samarbejde mellem de 3 kommuner. 
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seringen af det konkrete samarbejde skal 

niveau.

Styregruppen

forsyningsselskaber.

er etableret med fag

medarbejdere fra de 3 forsyningsselskaber. 

ren. 

 

stemer, kan betales direkte via takstmidler

af kommune og forsyning. 

• 

ning

• 

• 

• Tilbageholdelse og forsinkelse af vand i 

• Figur 19
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• 

• Vurdering af, hvordan indsatser griben

• Revision af eksisterende og evt. udste

ser.

• 

• Arealerhvervelse: Analyse ejerskab af 

vendelsen. 

tre kommuner.

gere og andre eksterne interessenter skal 

• 

• 

• 

koblet med dynamiske modeller for det kloa

 

mellem forskellige indsatser. Sagsbehand

sammen og koordinerer den konkrete sags

involverede kommuner, og det er god udnyt
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Oversigt over fælles vandløb i hovedstadsregionen
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Oversigt over tilgængelige data

anvendes i de forskellige angivet i vejlednin deres mulige anvendelser, samt relevans i 

Anvendelse Green Spot synergier

kortlægning

Ja

Ja

broer

Kan anvendes ved dynamiske bereg

Ja

forsyningen.dk

Kan anvendes ved dynamiske bereg

Lavninger Ja

Ja

Ja

ningerne viser udelukkende en vand

Ja

Lav
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Anvendelse Green Spot synergier

Ja

ning.dk

moser og enge kan lokaliseres

Ja

ninger

Skybrudskort® eller lig

nende

Nogle kommuner har 

aksystemer koblet med 

Nogle kommuner eller 

forsyningsselskaber har 

kortlagt

Natura2000 Ja Kan samlet give overblik over natur

Natura2000 Ja

Ja

Ja

Fredskov Ja
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Green Spot synergier

§3 natur Ja

Ja

diger

Ja

Skov FOT Ja

Ja

Kulturarvsarealer Ja

Ja

Ja

Jordbund

Ja

Jordforurening V1 Ja

Jordforurening V2 Ja

Ja
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Green Spot synergier

Ja Boringerne skal muligvis have 

Lavbund og okker Ja

Ja

Infrastruktur FOT Ja

tagvand mv.

Huse FOT Ja

FOT Ja

master

FOT Ja

Kloakledninger Ja

Øvrige ledninger Sandsynligvis 

ikke

Ledningsejerne
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Green Spot synergier

Kirkebyggelinjer

Ja Kan samlet give overblik over beskyt

Skovbyggelinjer Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja 

Øvrige

Ja

Ja

Ja
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Green Spot synergier

Ja

Ja Kan give et billede af, hvor der var 

Ja
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