
 

 

TM  13032 Klimatilpasning – juridisk temadag 

 
 
Formål: Reglerne om klimatilpasning er ikke samlet i én lov, og 

klimatilpasning er ikke en selvstændig juridisk disciplin. 
Emnet kan derfor i et juridisk perspektiv være en svær 
størrelse at overskue for den kommunale sagsbehandler 
eller klimakoordinator, der arbejder med klimatilpasning 
til dagligt på tværs af forskellige fagområder, og som har 
behov for at vide lidt om det hele for at kunne varetage 

sin rolle.  
 

Codex Advokaters team inden for miljø- og planret 
afholder i samarbejde med EnviNa en juridisk temadag 
om klimatilpasning, hvor afdelingens specialister 
gennemgår de mest aktuelle og centrale problemstillinger 

i udvalgte regelsæt, hvor der sættes fokus på 
problemstillinger relateret til klimatilpasning. Formålet er 
at klæde den kommunale sagsbehandler på til at 
navigere i de vanskeligste retlige problemstillinger 
forbundet med klimatilpasning på de forskellige områder.  

 

Målgruppe: Kommunale sagsbehandlere i den tekniske forvaltning, 
der arbejder med klimatilpasning i forskellige 
sammenhænge, og som har behov for at forstå og få et 
nærmere indblik i samt overblik over de forskellige 
regelsæt, der regulerer klimatilpasning. 

 

FN-Verdensmål:     Mål 13: Klimaindsats. 
 
Sted: Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart. 
 
Tidspunkt: Den 26. januar 2022, kl. 09:30-16:00. 

 
Program: Se nedenfor.  
 
 Inden kurset er der mulighed for at indsende spørgsmål, 

som underviserne i muligt omfang vil inddrage og 
besvare under kurset.  

 
 Spørgsmål kan sendes skriftligt til mail@envina.dk inden 

den 12. januar 2023. 
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Arrangør: Lone Mølgaard, EnviNa, mail@envina.dk 
 
Deltagerantal: Minimum 30 deltagere og maksimum 100 deltagere 

 
Pris: Normalpris 
                               A-medlemmer kr. 2.400,- ekskl. moms 
                               B-medlemmer kr. 2.900,- ekskl. moms 

Early Bird rabat – fratrækkes ovenstående priser 
                               Kr. 300,- ekskl. moms 

                               Hvis man er tilmeldt senest 7. december 2022 
 
Tilmelding: Senest den 21. december 2022  

Tilmeldingen er bindende 

 
 

 
TM 13032 Klimatilpasning – juridisk temadag 

 

 

Program for torsdag den 26. januar 2023 
 
Kl. 09.30 – 10.00      Ankomst og kaffe/the med rundstykker 
 
  
Kl. 10.00 – 10.15      Klimatilpasning som juridisk disciplin 

         v/Sarah Jano 
• Velkomst og præsentation 
• Rammesætning kursus og gennemgang program 

 

  
Kl. 10.15 – 11.00      Den kommunale planlægning og klimatilpasning 
                v/Jens Flensborg 

• Klimatilpasning i kommuneplanens retningslinjer og rammer  
• Udmøntning af klimatilpasning i lokalplanlægningen – værktøjer, 

muligheder og begrænsninger  
• Kort om samspillet mellem planlovens regler og reguleringen i 

anden lovgivning 

 
Kl. 11.00 – 11.15       Pause 
 
Kl. 11.15 – 12.00       Spildevand og klimatilpasning  
          v/Sarah Jano og Kristoffer Juel Bertelsen 

• Gennemgang af reglerne om spildevandsforsyningsselskabernes 

mulighed for medfinansiering af klimatilpasningsforanstaltninger 
• Gennemgang af reglerne om servicemål for overfladevand 
• Opmærksomhedspunkter ift. areal og rettighedsforhold ved 

gennemførelse af klimatilpasningsprojekter 
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Kl. 12.00 – 13.00  Frokost 
 

Kl. 13.00 – 13.45 Vandløbs- og naturbeskyttelsesloven i kontekst af 
klimatilpasning  
v/Mads Kobberø 
• Gennemgang vandløbslovens krav, når klimatilpasningstiltag 

berører vandløb 

• Mulighederne for at etablere klimatilpasningsanlæg i eller tæt på § 
3 beskyttede arealer eller beskyttelseslinjer, herunder set ift. den 
restriktive dispensationspraksis 

 
Kl. 13.45-14.30 Klimatilpasning langs kysterne – nyeste praksis om 

finansiering og bidragsfordeling 
 v/Jacob Brandt 
• Gennemgang af kommunernes mulighed for henholdsvis pligt til at 

finansiere kystbeskyttelse set ift. reglerne og nyeste praksis 
• Fastsættelse af bidragsmodeller, herunder gennemgang af 

kriterier anerkendt i praksis samt modeller, der kan anvendes i 

større og mindre projekter 
• Forhold vedrørende eksterne bidragsydere samt kravet om 

omkostningseffektivitet 

 

Kl. 14.30 – 14.55        Kaffe/the pause med brød 
 
                   
Kl. 14.55 – 15.40 Habitatdirektivet og klimatilpasningsprojekter 

v/Mark Christian Walters 
• Gennemgang af de væsentligste regler om den særlige 

beskyttelse af Natura 2000-områder og adgangen til at fravige 
beskyttelsen 

 

Kl. 15.40 – 15.55 Temadrøftelse i plenum af væsentligste retlige  
udfordringer på klimatilpasningsområdet 

 
Kl. 15.55 – 16.00  Afslutning  
 
 


