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Tip! 
Brug fanebladene i toppen af siderne til at klikke frem og tilbage i 
planen.



Forord

Hvorfor en klimatilpasningsplan?

Danmark får i fremtiden et varmere og generelt vådere vejr i følge prognoserne. Temperaturen vil stige. 

Vintrene vil blive mildere, og somrene vil blive varmere. Stigende temperatur giver længere vækstsæson 

og milde vintre med behov for at bruge mindre energi til opvarmning. Klimaændringerne vil, med de 

officielle prognoser, give anledning til forskellige problemstillinger i Danmark. Konsekvenser er især 

knyttet til ekstrem regn, højere havvandstand og kraftige storme. 

Alle kommuner skal derfor udarbejde en klimatilpasningsplan som en del af kommuneplanen. Denne 

første udgave af klimatilpasningsplanen for Hjørring Kommune udarbejdes som et tillæg til Kommune-

plan 2013 og vil efterfølgende blive revideret hvert 4. år i samme takt som kommuneplanen. 

Klimatilpasningsplanen indgår i et samspil med de statslige vand-, natur- og risikostyringsplaner, som 

udgør rammer og bindinger for klimatilpasningsplanen. Den kommunale vandforsynings-, spildevands- 

og beredskabsplan understøtter klimatilpasningsplanen ved både at give stor bredde i planlægningen 

og ved at indeholde vigtige supplerende virkemidler i realiseringsfasen.

Hjørring Kommunes nuværende ’Klima- & Bæredygtighedsstrategi’ og ’Energipakke’ er klimaforebyg-

gelsesplaner, som har til formål at tøjle de fremtidige klimaændringer ved at reducere udledningen af 

drivhusgasser. Klimatilpasningsplanen har til formål at tilpasse samfundet til konsekvenserne af de frem-

tidige klimaændringer. Den skal sikre, at vi allerede nu medtænker klimaændringernes betydning samt 

udvikler og implementerer løsninger, som kan afhjælpe eller minimere skader på eksisterende værdier. 

Klimatilpasningsplan er udarbejdet i samarbejde med Hjørring Vandselskab A/S og med ekstern rådgiv-

ning af Orbicon.

Hvad sætter planen fokus på?

I denne første klimatilpasningsplan sætter vi fokus på oversvømmelsesproblematikken – primært i de 

kloakerede områder. Det betyder, at vi denne gang har valgt emner fra, som relaterer sig til hele den 

øvrige del af diskussionen om klimaforandringerne. I planen arbejder vi derfor ikke med emner som sne, 

tørke, storme og havvandsstigninger. 

Vi har kun fokus på oversvømmelser, hvis vandstanden bliver større end 10 cm over terræn, og hvor den 

forventes at kunne give anledning til problemer. Det betyder, at vi accepterer mere vand de steder, hvor 

vi leder vandet hen – for eksempel lavninger uden bebyggelse. Der vil altid ske en konkret vurdering af 

det rimelige niveau for klimasikring i forbindelse med konkrete løsninger og projekter. 

Vi forventer ikke de store problemer med oversvømmelser i Hjørring Kommune som i mange andre 

kommuner, blandt andet fordi vi ligger relativt højt og tæt på havet.

Det skal du vide

På de følgende sider kan du læse om vision, målsætninger, strategier og retningslinjer. Du kan også læse 

om risikokort, indsatsområder og handlinger.

Før du kaster et blik på risikokortet eller læser om indsatsområder, bør du som borger være opmærksom 

på, at vi på baggrund af risikokortet har kigget overordnet på større sammenhængende områder. Derfor 

har vi ikke vurderet den enkelte matrikel for mulig oversvømmelse. Du skal også vide, at indsatsområ-

derne er eksempler fra en længere bruttoliste, som vi vil undersøge nærmere. 

Hvad skal du gøre?

Vi opfordrer dig til, at du besøger den landsdækkende internetside – www.klimatilpasning.dk. Siden 

giver et overblik over, hvornår du som borger selv har ansvar for at gøre noget i forbindelse med en evt. 

oversvømmelse. 

Du kan blandt andet læse, at det er dit ansvar at sørge for afledning af spildevand fra kælderen, mens vi 

som kommune har pligt til at fjerne spildevand fra stueplan.
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Hjørring Kommune vil håndtere de øgede regnvandsmængder og mindske konsekvenserne for borgere, 

erhverv og naturen på baggrund af dialog og konkrete løsninger.

Regnvandet kan indgå i rekreative løsninger og dermed være synligt i byen og naturen. Det betyder, at 

vandet skal ses og bruges som en ressource og medtænkes i både ’blå og grønne’ bæredygtige løsnin-

ger for at øge livskvaliteten lokalt. 

Tilpasninger til håndtering af klimaforandringerne skal foregå i tæt samarbejde med Hjørring Vandsel-

skab, borgerne, virksomheder og relevante samarbejdspartnere. I det samarbejde vil vi som kommune 

stille os til rådighed som facilitator, da ønsket er at sikre forankring og aktivt medborgerskab for at give 

plads til gode løsninger. 

Planen for klimatilpasning er et aktivt værktøj, som giver borgere, erhvervsliv og kommunal administra-

tion et grundlag for at vurdere risici og dermed kunne forebygge skader fra øgede regnmængder. 

Mål og strategierVision

Kommunen vil lægge op til samarbejde, så de bedste og mest intelligente løsninger findes i 

fællesskab.  

I rollen som facilitator (samlende og koordinerende part) vil vi bringe interessenter sammen, som kan 

have forskellige holdninger til problemstillingers løsning. Vi vil forene deres eventuelle modsatrettede 

perspektiver og sammen finde frem til en løsning, der gavner alle. Det er derfor i høj grad kommunens 

opgave at formulere de overordnede rammer, som den fælles løsning skal findes indenfor.

Kommunen vil kommunikere og informere om risici og samtidig vejlede om, hvornår borgeren selv 

skal reagere. 

Den viden, som kommunen har, skal gøres tilgængelig for samarbejdspartnere og borgere, så vi skaber 

åbenhed. Vi skal formidle og være på forkant og levere informationen, før den efterspørges. Det vil 

sige, at vi deler viden så hurtigt som muligt. Vi vil sikre, at informationen til borgerne ikke giver an-

ledning til unødvendig bekymring i de situationer, hvor vi ikke kan give komplette og sikre data. Vi vil 

igangsætte en interessentanalyse, hvor vi kortlægger samtlige målgrupper.

Kommunen vil forankre klimatilpasningsplanen internt og eksternt, så håndtering af klimaforandrin-

ger medtænkes i flere sammenhænge.

Klimatilpasningsplanen skal bruges i mange sammenhænge – både internt og eksternt. Internt skal 

forankringen ske, dels gennem uddannelse og dels gennem implementering i sagsbehandlingen. 

Derudover skal de risici, vi identificerer, indarbejdes i de forskellige beredskabsplaner. For at sikre en 

ekstern forankring skal interessentanalysen suppleres med en strategisk prioritering af, hvilke parter der 

skal involveres hvornår og hvordan. 

Regnvandet skal bruges rekreativt i ’blå og grønne’ løsninger for at øge livskvaliteten hos borgerne 

og gøre kommunen mere attraktiv.

Vi vil på den ene side have fokus på løsninger med arealer, der er nødvendige for at skabe forsinkelse af 

regn- og overfladevand. På den anden side på alternative løsninger, der kan øge de rekreative værdier 

indenfor lokalplanområdet med eksempelvis åbne vandspejl.

Hver gang vi tager hul på et nyt projekt, nye byudviklingsplaner, områdefornyelse eller lokalplaner for 

nye områder skal vi overveje, hvorvidt ’blå og grønne’ løsninger er en mulighed. Folkeparken i Hjør-

ring er et eksempel på, hvor regnvandet bruges på en visuel, rekreativ og bæredygtig måde. 
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Vi skal fortsætte ad det spor, så den naturmæssige og rekreative værdi kommer borgerne i kommunen 

til gavn. 

Kommunen vil validere risikokortet for byerne og det åbne land.

Vi vil kvalificere risikokortet ved først og fremmest at anvende og udbygge vores lokalkendskab. Derud-

over kan risikokortet udbygges med nye beregninger, hvor der for eksempel tages hensyn til vandløb, 

grundvand, havvand og afstrømningsforhold.

Målet for den offentlige klimaindsats i byerne er, at der maksimalt 1 gang pr. 20 år må forekomme 

hændelser, som giver anledning til større værditab.

Vi vil arbejde med dimensionering af regn- og kloakledninger, den rette afledningskapacitet og 

fokusere på lokal afledning af regnvand. Det betyder, at vi vil informere borgere og erhvervsliv om mu-

lighederne for nedsivning, forsinkelse og opmagasinering af regnvand. Vi vil desuden indarbejde disse 

løsningsmuligheder i kommunens planlægningsopgaver. Større værditab er ikke en eksakt værdi, men 

skal vurderes og sammenholdes med udgiften til forebyggelse af skaden.

Målet for klimaindsatsen er også, at byernes afledning af vand ikke forøger generne for det åbne 

land. 

Vi vil arbejde for at forsinke overfladevand så langt oppe i vandløbssystemerne som muligt ved at etab-

lere regnvandsbassiner tæt på det enkelte vandløbs kilde og sørge for lokal nedsivning af regnvand, 

hvor det er muligt. Det kan i særlige tilfælde komme på tale at forsinke regnvandet i vandløbene.  

Retningslinjer

Retningslinje 2.0.6

Der må ikke udlægges nye arealer til byudvikling i områder, der er oversvømmelsestruede, med mindre 

særlige foranstaltninger sikrer det fremtidige byggeri.

Redegørelse til retningslinje 2.0.6

Hensigten med retningslinjen er at minimere værditab som følge af oversvømmelse. Derfor er udgangs-

punktet, at arealer, der er oversvømmelsestruede, ikke må bebygges. Retningslinjen må samtidig ikke 

være til hinder for nytænkende arkitektur og tekniske løsninger, som kan vende udfordringen ved et 

vådt miljø til et potentiale.

Retningslinje 2.0.7

I planlægning af nye byudviklingsområder skal der redegøres for lokal afledning af regnvand.

Redegørelse til retningslinje 2.0.7

For nye områder skal der tages stilling til håndtering af regn- og overfladevand, herunder reservation 

af arealer til nedsivning, forsinkelse eller andre LAR-løsninger i forbindelse med nye byudviklingsplaner 

og lokalplaner. Formålet er at imødekomme de forventede øgede regnmængder, så vandet bliver vendt 

fra at være et problem til et potentiale. Lavninger i nye byområder skal som udgangspunkt friholdes for 

bebyggelse og anvendes som nærrekreative områder også til håndtering af overfladevand.
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Baggrund

Hvorfor en klimatilpasningsplan?

Danmark får i fremtiden et varmere og generelt vådere vejr. Temperaturen vil stige. Vintrene vil blive 

mildere, og somrene vil blive varmere. Stigende temperatur giver længere vækstsæson og milde vintre 

med behov for at bruge mindre energi til opvarmning. Klimaændringerne vil, med de officielle progno-

ser, give anledning til forskellige problemstillinger i Danmark. Konsekvenser er især knyttet til ekstrem 

regn, højere havvandstand og kraftige storme (se bilag 1).

Alle kommuner skal derfor udarbejde en klimatilpasningsplan som en del af kommuneplanen. Denne 

første udgave af klimatilpasningsplanen for Hjørring Kommune udarbejdes som et tillæg til Kommune-

plan 2013 og vil efterfølgende blive revideret hvert 4. år i samme takt som kommuneplanen. 

Klimatilpasningsplanen indgår i et samspil med de statslige vand-, natur- og risikostyringsplaner, som 

udgør rammer og bindinger for klimatilpasningsplanen. Den kommunale vandforsynings-, spildevands- 

og beredskabsplan understøtter klimatilpasningsplanen ved både at give stor bredde i planlægningen 

og ved at indeholde vigtige supplerende virkemidler i realiseringsfasen.

Hjørring Kommunes nuværende ’Klima- & Bæredygtighedsstrategi’ og ’Energipakke’ er klimaforebyg-

gelsesplaner, som har til formål at tøjle de fremtidige klimaændringer ved at reducere udledningen af 

drivhusgasser. Denne klimatilpasningsplan har til formål at tilpasse samfundet til konsekvenserne af de 

fremtidige klimaændringer. Den skal sikre, at vi allerede nu medtænker klimaændringernes betydning 

samt udvikler og implementerer løsninger, som kan afhjælpe eller minimere skader på eksisterende 

værdier. 

Hvor kommer oversvømmelserne fra?

Oversvømmelser kan ske fra havet, fra vandløb, fra kloakker og fra grundvandsstigninger. 

Oversvømmelser fra havet kan ske som følge af stormflod, der skyldes ekstrem høj vandstand i havet, 

eller fremtidige havvandsstigninger. Vandløbene i Hjørring Kommune påvirkes primært af tilførsel af 

overfladevand, og det betyder ved store regnmængder, at vanddybden i vandløbene stiger, og de nær-

liggende arealer oversvømmes. 

Oversvømmelser fra kloakker 

kan forekomme, når store regn-

mængder medfører, at kloaksy-

stemet bliver overbelastet, fordi 

vandet ikke kan komme hurtigt 

nok væk. Der sker grundvand-

stigning på grund af de øgede 

regnmængder, og de steder, 

hvor grundvandsspejlet ligger 

højt, kan der ske oversvømmel-

ser. 

Kortlægning af havvand, vand-

løb, kloaknettet, grundvand, lavninger og strømningsveje kan bruges som grundlag for et overblik over 

udfordringernes omfang og karakter. 

I denne første udgave af klimatilpasningsplanen bygger kortlægningen udelukkende på kloaknettet og 

lavninger.

Hvad er 5-, 10-, 20-, 50- og 100 års regnhændelser?

Betegnelserne 5-, 10-, 20-, 50- og 100 års regnhændelser er estimater, der bruges til at beskrive for-

skellige regnhændelser, herunder størrelsen af regnmængden og hvor stor sandsynligheden er for, at 

hændelsen forekommer. 

En 100 års regn er den største regnmængde og forventes at forekomme en gang for hvert 100 år. Det vil 

sige, at sandsynligheden er 1 % for hvert år. Sandsynligheden for 5-, 10-, 20- og 50- er således henholds-

vis 20 %, 10 %, 5 % og 2 %.

Estimaterne er et redskab til at fastsætte niveau for handlingerne i klimatilpasningsplanen. Det vil sige, 

hvilke regnhændelser og medfølgende oversvømmelser der skal sikres mod. 
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Beskrivelse af kort

Risikokort

Risikokortet er et screeningsværktøj og udarbejdet på baggrund af et oversvømmelseskort og et 

værdikort, og det viser, hvor der er størst risiko for værditab ved oversvømmelse. Du kan læse mere om 

baggrundskortene sidst i afsnittet. 

Se risikokortet her.

Sådan er risikokortet lavet

Risikokortet er dannet ved at opdele kommunens arealer i celler på 100 x 100 meter. Risikoen i de enkel-

te celler er beregnet ved at gange sandsynligheden for oversvømmelse i en celle med værdien i samme 

celle. Kortet angiver en høj, mellem, lav eller ingen risiko.

Da oversvømmelseskortet kun dækker de kloakerede områder, har vi anvendt et lavningskort for det 

åbne land, som viser områder, der potentielt kan blive oversvømmet, ved forskellige nedbørsmængder.

Læs mere om risikokortet i bilag 2.

Sådan læser du risikokortet

I klimatilpasningsplanen sætter vi fokus på oversvømmelsesproblematikken. Det betyder, at vi denne 

gang har valgt emner fra, som også relaterer sig til hele diskussionen om årsagen til klimaforandringer-

ne. I planen arbejder vi derfor ikke med emner som sne, tørke, storme og havvandsstigninger.

Vi har kun fokus på oversvømmelser, hvor vanddybden er større end 10 cm, og som måtte give an-

ledning til problemer. Det betyder, at vi accepterer mere vand de steder, hvor vandet løber hen – for 

eksempel lavninger uden bebyggelse. Der vil altid ske en konkret vurdering af det rimelige niveau for 

klimasikring i forbindelse med konkrete løsninger og projekter. 

Det skal du vide

Før du kaster et blik på risikokortet eller læser om indsatsområderne, bør du som borger være opmærk-

som på følgende: 

•	 Oversvømmelser kan, udover nedbør, komme fra havet, fra vandløb og ved grundvandsstigninger – 

men indgår ikke i kortlægningen (jf. afsnit oversvømmelseskort, på side 12). 

•	 Vi vil gerne understrege, at vi ved hjælp af risikokortet kun har kigget overordnet på større 

sammenhængende områder. Derfor har vi således ikke vurderet den enkelte matrikel for mulig 

oversvømmelse. 

Resultat – indsatsområder

Risikokortet viser steder, hvor den prognosticerede stigning i nedbøren på sigt vil kunne give en risiko 

for værditab. Der er ikke store områder med høj risiko, kun små områder med mindre risiko. 

På risikokortet ses mange pletter, som i udgangspunktet fortæller, at der er sandsynlighed for oversvøm-

melse. Flere af pletterne kan afmystificeres, da lokalkendskabet fortæller os, at der i praksis er længere 

mellem værdiernes beliggenhed og en lavning - et forhold som er mere tydeligt i det åbne land. Derfor 

er mange områder valgt fra.  

Vi har udvalgt nogle områder, hvor der forventeligt (ifølge oversvømmelseskortet) kan forekomme over-

svømmelser forskellige lave steder, og hvor værdier kan være udsat. 

Indsatsområderne kan ses på de følgende sider.

1. Erhvervsområde i Hjørring Øst 

2. Bycenter ved Jyllandsgade i Løkken 

3. Boligområde i Nejst i Hirtshals

4. Engområde nordøst for Allingdam

Det er vigtigt at pointere, at områderne er taget fra en bruttoliste og er eksempler på steder, vi vil kort-

lægge nærmere, ligesom bruttolisten skal reduceres. 

Beskrivelse af kort Handlinger BilagVision Mål og strategier RetningslinjerForord Baggrund
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3. Boligområde i Nejst i Hirtshals

4. Engområde nordøst for Allingdam

1. Erhvervsområde i Hjørring Øst

2. Bycenter ved Jyllandsgade i Løkken

Oversigtskort - indsatsområder.



© Geodatastyrelsen, © Hjørring Kommune

1. Erhvervsområde  i Hjørring Øst.

Beskrivelse af kort Handlinger BilagVision Mål og strategier RetningslinjerForord Baggrund

9



© Geodatastyrelsen, © Hjørring Kommune

2. Bycenter ved Jyllandsgade i Løkken.
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3. Boligområde i Nejst i Hirtshals.

Beskrivelse af kort Handlinger BilagVision Mål og strategier RetningslinjerForord Baggrund

11



© Geodatastyrelsen, © Hjørring Kommune

4. Engområde nordøst for Allingdam.
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Oversvømmelseskort

Oversvømmelseskortet viser, hvilke områder der kan blive oversvømmet (mere end 10 cm) på grund af 

overbelastning af kloaksystemet ved forskellige regnhændelser. 

Der er beregnet oversvømmelser for henholdsvis 5-, 10-, 20-, 50-, og 100-års regnhændelser. Det vil sige 

oversvømmelser, som statistisk set kan forekomme en gang for hver 5., 10., 20., 50. og 100. år. 

Beregningen af oversvømmelserne er baseret på modeller, der tager hensyn til de forventede klimafor-

andringer. Beregningen er derfor ikke nødvendigvis et udtryk for, at der tidligere har været oversvøm-

melser det pågældende sted.

Der er kun lavet beregninger for de kloakerede områder, hvilket betyder, at mulige oversvømmelser fra 

vandløb, grundvand og havet ikke er medtaget i denne kortlægning. De relevante kort, kan findes ved 

at benytte disse links, henholdsvis: Link-Vandløb, Link-Grundvand og Link-Havet (eller benyt link 2, 3 og 

4, Bilag 3). 

Disse tre oversvømmelse typer er ikke medtaget på nuværende tidspunkt, men som det ses af det 5. 

tema, Undersøgelsesprojekter, indgår som et fremtidigt arbejde i forbindelse med den konkrete vur-

dering af risici for indsatsområder. Det ses også fra kortene at der i forbindelse med oversvømmelse fra 

grundvand og havet ikke ses en væsentlig påvirkning i Hjørring Kommune. I forbindelse med oversvøm-

melse fra vandløb ser det umiddelbart voldsomt ud enkelte steder i kommune. Der er dog her benyt-

tet en forholdsvis simpel modellering af oversvømmelser, som kan vise sig ikke at være et retvisende 

billede, når først alle væsentlige faktorer er inddraget.

Læs mere om oversvømmelseskortet i bilag 2.

Beskrivelse af kort Handlinger BilagVision Mål og strategier RetningslinjerForord Baggrund

Værdikort

Værdikortet viser værdien af de områder, der kan blive oversvømmede. Værdikortet er udarbejdet på 

baggrund af en pointgivning, hvor bygningsanvendelse, veje og forskellige arealanvendelser (naturom-

råder, landbrugsområder mv.) tildeles point, som er defineret af Hjørring Kommune. 

Værdikortet giver dermed en indikation af, hvor i kommunen vi har værdier, der kræver beskyttelse mod 

oversvømmelse. 

Kommunen er opdelt i 100 x 100 meter celler. Hver celle har fået en værdi fra 1 til 10 baseret på pointgiv-

ningen. Hvis en celle indeholder flere forskellige bygninger/arealanvendelser, som er værdisat forskel-

ligt, får cellen tildelt den højeste værdi. 

Naturstyrelsen har udarbejdet et værdikort på baggrund af BBR-ejendomsværdier. Dette kort kan ses 

ved at følge dette link (Link 5, Bilag 3). Dette værdikort er ikke benyttet i Hjørring Kommunes værdikort, 

som beskrevet ovenfor og mere uddybende i bilag 2. Der er flere grunde til, at BBR-værdikortet ikke 

er medtaget. Vigtigst af disse er, at forsimplingerne af BBR-data giver et misvisende billede af de reelle 

værdier.

Læs mere om værdikortet i bilag 2.
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2. Byudvikling 

Projekter i byer og bycentre kan give mulighed for, at overfladevand bruges i kombination med nye 

oplevelser, leg og grønne elementer: 

•	 Udvikling og tilpasning af byer og bymidter med klimatilpasningsprojekter giver mulighed for at 

kombinere håndteringen af overfladevand med bl.a. nye oplevelser, ophold, leg og grønne elemen-

ter i byen – både for borgere og turister.  

•	 Indarbejdelse af klimatiltag i lokalplaner for nye byudviklingsområder med fokus på lokal afledning 

af regnvand.  

•	 Samarbejde med boligselskaber om klimatilpasning i forbindelse med forestående renoverings- 

projekter. 

Handlinger

I Hjørring Kommune får vi ikke store problemer med regn som mange andre kommuner. Til trods for det 

tager vi ingen chancer. Derfor er vi kommet frem til en række handlinger, som vi kigger nærmere på de 

næste 4 år. De skal forstås som anbefalinger, men er ikke bindende.

Fem temaer

Handlingerne er grupperet inden for følgende 5 temaer: 

1. Indsatsområder

2. Byudvikling

3. Anlægsprojekter

4. Information og vejledning

5. Undersøgelsesprojekter

Fælles for handlingerne er, at de i høj grad er proces- og dialogbaseret frem for løsningsorienteret. Det 

vil sige, at planen ikke lægger op til et specifikt og konkret klimatilpasningsprojekt. Det kan komme 

senere, efterhånden som vi arbejder med den enkelte handling.

Handlingerne fokuserer på at integrere planen om klimatilpasning i den generelle planlægning og 

udvikling af Hjørring Kommune, så arbejdet med tilpasning af klimaet ikke bliver en engangsforestilling, 

men i stedet en dynamisk proces.

1. Indsatsområder

Vi har på baggrund af risikokortet udvalgt nogle indsatsområder, som du kan se på side 8 -11. Det er 

vigtigt at pointere, at der kun er tale om en mulig risiko for mindre dele af de pågældende områder. 

1. Erhvervsområde i Hjørring Øst 

2. Bycenter ved Jyllandsgade i Løkken 

3. Boligområde i Nejst i Hirtshals

4. Engområde nordøst for Allingdam

Disse områder vil vi kortlægge nærmere for at nå frem til en konklusion. Denne detailkortlægning kan 

 vise, at der alligevel ikke er tale om risici, som kræver handling. 

Beskrivelse af kort Handlinger BilagVision Mål og strategier RetningslinjerForord Baggrund
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3. Anlægsprojekter

Klimatiltag skal medtænkes i forbindelse med eksem-

pelvis nybyggeri og anlæg af veje og stier, hvor det er 

relevant i forhold til klimasikring:

•	 Fornyelse af kloakker. 

•	 Muligheder for lokal håndtering af regnvand indtæn-

kes i nye kommunale projekter, hvor det giver værdi 

både økonomisk og oplevelsesmæssigt.  

•	 Indarbejdelse af klimatiltag i nybyggeri og renove-

ringsopgaver af de kommunale ejendomme. Der 

arbejdes aktivt med klimaet som en integreret del 

af de fysiske bygningsrammer og udendørs anlæg 

– med fokus på lokalt ejerskab og udvikling af nye 

klimaideer. 

•	 Ved anlæg af nye veje og renovering af eksisterende veje, herunder sikring af under- og overførin-

ger, indarbejdes klimatiltag som eksempelvis permeable belægninger, vejtræer og forsinkelsesbas-

siner.

•	 Etablering af forsinkelsesbassiner i byerne i takt med kloakfornyelsen. Bassinerne udformes, så de 

bidrager til lokale rekreative ’blå og grønne’ løsninger.

•	

•	 Anlæg af regnvandsbassiner med permanent vand med henblik på brandslukning. Bassinerne skal 

udformes, så de bidrager til lokale rekreative ’blå og grønne’ løsninger.

4) Information og vejledning

Information og vejledning til borgere og virksomhederne om, hvad de kan gøre for at ’beskytte’ sig mod 

store regnmængder:

•	 Information til borgere og virksomheder om oversvømmelsesrisici i bolig- og erhvervsområder, 

som er fundet ved screening, herunder konkrete anbefalinger til ejere med kælderejendomme. 

•	 Udarbejdelse af idékatalog med information om mulige tiltag og løsninger på egen grund. Herun-

der lokal afledning af regnvand i form af blandt andet regnvandsbede og permeable belægninger 

samt information om afværgeforanstaltninger i form af høje trappetrin og højtvandslukkere mv. 

•	 Samarbejde om at få klima sat på undervisningsplanerne i folkeskoler og for eksempel hos EUC 

Nord, håndværkerakademi og UCN. 

•	 Fremvise og synliggøre klimaprojekter i byens rum – gågader, borgerservice og messestande – i 

samarbejde med Hjørring Vandselskab. 

•	 Afholdelse af fyraftensmøder med eksterne rådgivere og kommunen om sidste nyt indenfor klima-

sikring for at kunne vejlede i det daglige arbejde. 

•	 Vejledning af borgere om klimasikring i forbindelse med byggesagsbehandling, herunder informa-

tion om ændrede byggekrav ved nybyggeri. 
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Det betyder, at vi fra handling til handling indarbejder økonomi og 

samfundsmæssig rentabilitet og derudfra laver en prioritering. 

Når vi beregner os frem til et beløb, har vi øje for spørgsmål, som også kræver politisk beslutning. 

Spørgsmålene drejer sig om:

•	 Hvor opnås størst synergi med andre projekter?

•	 Hvor vil indsatsen være mest omkostningseffektiv?

•	 Hvad kan udføres let og hurtigt med stor effekt?

•	 Hvilket serviceniveau ønsker vi?

I forhold til økonomien vil finansieringen være fordelt på flere interessenter – for eksempel kommunen, 

Hjørring Vandselskab, boligejere, grundejerforeninger og virksomheder. 

Konkrete tiltag kan give kommunen og Hjørring Vandselskab udgifter og skal derfor ses i sammenhæng 

med kommende års budgetforlægning og takstfastsættelse.

Beskrivelse af kort Handlinger BilagVision Mål og strategier RetningslinjerForord Baggrund
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5. Undersøgelsesprojekter

Der skal igangsættes forskellige undersøgelser, hvor vi har brug for mere viden:

•	 Gennemgang og kvalitetssikring af screeningsresultat for registrerede mulige risikoområder. 

•	 Kortlægning af konsekvenser som følge af vandstandsstigninger fra grundvand, havet og vandløb.  

•	 Indsamling af erfaringsdata fra borgere. 

•	 Erfaringsudveksling med nabokommuner og samarbejder om tilstødende arealer. 

•	 Kortlægning af kulturarv og kulturmiljøer. 

•	 Kortlægning af værdifuld natur, der er sårbar overfor  

vandmængder. 

Samarbejde og organisering

Det vil være fordelagtigt at begynde 2014 med at diskutere samarbejde og tage stilling til en mere fast 

organisering inden arbejdet med de enkelte handlinger går i gang. Det er vigtigt dels for at sikre fortsat 

samarbejde med Hjørring Vandselskab, dels for at sikre en løbende opfølgning på planens målsætninger 

og handlinger. Efterfølgende er det afgørende at arbejde med en struktur, som indeholder en tidsplan 

og en nærmere prioritering af de enkelte handlinger. 

Økonomi

Det er ikke muligt at sætte konkrete beløb på de enkelte handlinger, da de i høj grad er proces- og 

 dialogbaseret frem for løsningsorienteret. Derfor bringer vi økonomien på banen efterhånden,  

 som vi arbejder med handlingerne. 

store



Bilag

Bilag 1: Konsekvenser af klimaændringerne

De problemstillinger, som klimaændringerne kan give anledning til, er ofte komplicerede, og der er 

mange faktorer at tage højde for. Formålet med dette bilag er at give et overordnet indtryk af de mange 

problemstillinger. For en del problemstillinger har kommunen ingen eller kun meget begrænset indfly-

delse på tilpasningsløsninger. 

Natur - biologisk mangfoldighed, flora og fauna

Klimaændringerne betyder, at livsbetingelserne for flora og fauna ændrer sig. Biotoper forsvinder eller 

ændrer sig, og overlevelsen vil for mange arter afhænge af deres evne til at tilpasse sig eller flytte med 

biotoperne. Klimaændringerne vurderes generelt at få negativ indflydelse på biodiversitet, idet dét 

stressniveau, som naturen allerede er påvirket af, vil øges. Øget fokus på spredningsmuligheder er me-

get vigtigt, og generelt vil gode rammebetingelser for naturen give bedre vilkår for tilpasning.

Overfladevand - vandløb, søer og kystvande

Øgede nedbørsmængder vil øge presset på vandløbenes evne til at bortlede vand. Der vil komme flere 

oversvømmelseshændelser langs vandløbene, og lave arealer langs vandløbene vil blive vanskeligere at 

dyrke. Samtidig vil de øgede nedbørsmængder også øge udvaskningen af næringsstoffer fra landbrugs-

jord og dermed modvirke den indsats, der er gennemført over årene for at reducere udvaskningen. 

Øget forekomst af kraftige regnhændelser vil øge udledningen af forurenende stoffer fra regnbetinge-

de udløb. Samtidig vil et varmere klima øge vandtemperaturen, hvilket igen vil øge stofomsætning og 

dermed iltforbruget i vandområderne. Da iltbindingsevnen i vandet bliver mindre med øget temperatur, 

vil det samlet set føre til en forringelse af miljøforholdene i vandløbene.

Grundvand

En generel forøgelse af årsnedbøren vil føre til en generel stigning i grundvandsstanden. Det vil forværre 

forholdene på arealer, der allerede i dag er vandlidende. I sommerperioden, hvor der generelt vil falde 

mindre nedbør end i dag og hvor forekomsten af tørkeperioder bliver hyppigere, øges behovet for van-

ding. For udsatte vandløb kan kombinationen af øget markvandingsbehov og reduceret sommervand-

føring medføre en risiko for udtørring i de kritiske perioder om sommeren.

En forøgelse af gennemsnitstemperaturen vil også afspejle sig i en forøgelse af temperaturen i drikke-

vand med øget risiko for bakteriedannelse til følge.

Fysisk planlægning – byudvikling og byggeri

Øget forekomst af ekstreme nedbørshændelser medfører behov for at inddrage håndtering af overfla-

devand i kommune- og lokalplanlægning. I kommuneplanen ved arealudlæg til håndtering af overfla-

devand og generelle retningslinjer for håndtering. I lokalplaner ved øget fokus på at indrette områderne 

og byggeriet, så håndtering af overfladevand tilgodeses som en integreret del af området.

Oversvømmelsesrisici fra både hav og vandløb medfører, at byudvikling i risikoområder skal undgås. I 

eksisterende risikoområder kan der være behov for at indføre særlige krav i forbindelse med nybyggeri. 

Varmere somre vil øge energibehovet til køling. Til gengæld vil mildere vintre reducere energibehovet til 

opvarmning. Fremtidens byggeri skal også tage højde for kraftigere vindpåvirkning.

Beskrivelse af kort Handlinger BilagVision Mål og strategier RetningslinjerForord Baggrund

17



Infrastruktur

Infrastrukturanlæg vil være følsomme overfor stigende havvandsstand, oversvømmelser fra vandløb, 

stigende grundvandsstand og stadig kraftigere regnskyl. Disse faktorer skal inddrages ved projektering 

af nye anlæg og vurdering af risiko for eksisterende anlæg. Det gælder havneanlæg, vejkonstruktioner, 

vejafvandingsanlæg, kloakker m.v. Mange infrastrukturanlæg har lang levetid, hvilket gør det overor-

dentlig relevant at klimasikre anlæggene.

Landbrug

Et varmere klima giver mulighed for en længere vækstsæson. Det vil dog formentlig kræve en løben-

de tilpasning af afgrødevalget. En øget vækstsæson vil også medføre et øget behov for gødskning og 

sprøjtning og en deraf forøget udvaskning af næringssalte og forbrug af pesticider. 

Skovbrug

Udsigt til kraftigere storme øger behovet for ”stormsikre bevoksninger” gennem både træartsvalg og be-

voksningssammensætning. Ændring i temperatur- og nedbørsforhold bør inddrages ved valg af træarter 

allerede nu, da skovbevoksninger i modsætning til landbrugsafgrøder har lang levealder (omdriftsalder). 

Ligesom for landbruget kan skovbruget også forvente et ændret sygdoms- og insektangrebsbillede i 

takt med at klimaet ændrer sig.

Sundhed

Hedebølger vil påvirke ældre og svækkede personer og medføre øget dødelighed. Hedebølgerne kan 

blive særligt slemme i tætbyområder, hvor varmen ikke kan slippe væk. Pollensæsonen vil øges og 

formentlig også antallet af pollenallergikere.

Risikoen for infektionssygdomme øges, og vi vil formentlig i stigende grad opleve insektbårne infektio-

ner. Som eksempel kan nævnes malaria, der sidst optrådte i Danmark i 1890erne. Risikoen kan formind-

skes ved så vidt muligt at undgå stillestående vand uden fiskebestand.

Arealer, der ved planlægning af håndtering af overfladevand ved arealudlæg til håndtering af overfla-

devand, vil i nogle tilfælde kunne anvendes som rekreative områder. Disse områder vil kunne anvendes 

generelt sundhedsfremmende og i Sundhedsområdets arbejde med forebyggelse, rehabilitering og 

genoptræning. Projektet i Folkeparken i Hjørring er et eksempel på, hvordan behovet for afledning af 

overfladevand fra byen er brugt rekreativt i form af åbne vandløb og søer. 
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Bilag 2: Kortmateriale

Værdikort

Værdikortet viser værdien af de områder, der kan blive oversvømmet. Værdikortet er udarbejdet på bag-

grund af en pointgivning og giver dermed en indikation af, hvor i kommunen vi har værdier, der kræver 

beskyttelse mod oversvømmelse. 

Materiale fra Miljøministeriet/Kortforsyningen

Værdikortet fra Miljøministeriet er baseret på værdien af de enkelte ejendomme i et 100 x 100 meter 

grid. Vi vurderer, at det er for upræcist og sgiver et misvisende billede af virkeligheden. En ejendom 

med en høj ejendomsværdi vil ikke nødvendigvis være den, der prioriteres højest. En daginstitution kan 

eksempelvis have en lav ejendomsværdi, men bør ikke prioriteres lavt af den grund.

Værdikortet er derfor i stedet udarbejdet på baggrund af en pointgivning, hvor bygningsanvendelse, 

veje og forskellige arealanvendelser (naturområder, landbrugsområder mv.) tildeles point, som er defi-

neret af kommunen.

Datatyper

Vi arbejder med to forskellige datatyper i værdikortet i form af anvendelsesdata for bygninger og udbre-

delsesdata (flader) for forskellige arealanvendelser i Hjørring Kommune. 

Anvendelsesdata kommer fra Ejendoms- og Miljødatabasen, herunder BBR-registret, der indeholder op-

lysninger om en bygnings anvendelse. Denne anvendelse er geokodet ved hjælp af bygningens adresse.

De øvrige GIS-temaer (arealanvendelser), der er anvendt, er udbredelsesdata (flader). Disse har i forvejen 

en geografisk udbredelse, der anvendes til at se, om fladen er inde i grid-cellerne. 

Metode for værdisætning

Værdisætningen er lavet ved at tildele point til et 100 x 100 meter grid, der dækker hele Hjørring Kom-

mune. 

Figur 1: Eksempel på geografisk udbredelse

Figur 2: Eksempel på 100 x 100 meter grid
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Vi arbejder med ét GIS-tema af gangen. Temaet tildeles point, hvorefter denne værdi skrives i grid-filen 

forudsat, at den enkelte celle er tom eller indeholder en lavere værdi. 

I arbejdet med værdikortet er der arbejdet med data fra Ejendoms- og Miljødatabasen, FOT data, matri-

kelkort samt data fra kommuneplanen.

Pointgivning

Pointene fordeler sig på følgende måde:

Bygningsanvendelse Tildelt værdi

Avls- og driftbygning (til landbrug, skovbrug, gartneri m.v.) 10

Fabrik, værksted (til industri, håndværk m.v.) 10

El-, gas-, vand-, varmeværk, forbrændingsanstalt eller lignende 10

Anden bygning til landbrug, industri eller lignende 10

Kontor, handel, lager, offentlig administration 10

Anden bygning til handel, transport eller lignende 10

Døgninstitution (pleje-, alderdoms-, børne- eller ungdomshjem) 9

Transport- eller garageanlæg (fragtmandshal, lufthavnsbygning eller lignende) 9

Hotel, restaurant, vaskeri, frisør eller anden servicevirksomhed 9

Biograf, teater, bibliotek, kirke, museum eller lignende 9

Undervisning og forskning (skole, gymnasium eller lignende) 9

Hospital, sygehjem, fødeklinik eller lignende 9

Daginstitution (børnehave, vuggestue eller lignende) 9

Bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel eller lignende 9

Idrætshals, svømmehal, klubhus eller lignende (idrætsudøvelse) 9

Stuehus til landbrugsejendom 8

Fritliggende enfamiliehus (parcelhus) 8

Række-, kæde-- eller dobbelthus 8

Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder 2-familiehus) 8

Kollegium 8

Anden bygning til helårsbeboelse 8

Sommerhus 4

Bygning til ferieformål (feriekoloni, vandrehjem eller lignende) 4

Kolonihavehus 4

Anden bygning til fritidsformål 4

Garage 1-2 køretøjer 4

Carport 4

Udhus 4

** Oplysning mangler 0

Tema tabelPoint tabel

Tema tabel opdateres
med point

Hjoerring Grid

Højeste værdi i et
grid-felt skrives i

grid tabellen

Figur 3: Arbejdsflow for pointgivning

Beskrivelse af kort Handlinger BilagVision Mål og strategier RetningslinjerForord Baggrund

20



Vejklasse Tildelt point

Lokalvej - Primær 6

Trafikvej - Gennemfart 7

Øvrige GIS-temaer Tildelt point

Rensningsanlæg 10

Kraft-/varmeværker 10

Energiforsyningsanlæg 10

Vandværksboring 10

Vandværker 10

Fredede bygninger 8

Lufthavn 7

Jernbane_brudt 7

Motorvej 7

Affaldsdeponi 6

Hovedvej 6

Bevaringsværdige bygninger 5

Særlig værdifulde landbrugsområder 4

Fortidsminder 2

Kirkegård 2

Vindmøller 1

Landbrug 1

§3 områder 1

Skov 1

Sportsanlæg 1

Rørlagt vandløb 1

Oversvømmelseskort

Oversvømmelse viser hvilke områder, der kan blive oversvømmet på grund af overbelastning af kloaksy-

stemet ved forskellige regnhændelser.

Sådan er kortet udarbejdet

En nærmere beskrivelse af beregningsforudsætninger og metode for oversvømmelseskortet kan ses her

Lavningskort

Oversvømmelseskortet omfatter som nævnt kun de kloakerede områder, hvorfor vi arbejder med et 

lavningskort for det åbne land. 

Lavningskortet viser den regnmængde, der skal til, før lavninger i terrænet er fyldt op. Lavningerne 

er beregnet på den hydrologisk tilrettede højdemodel, hvilket betyder, at vejunderføringer, broer og 

lignende er åbnet i modellen, inden beregningen er foretaget. 

Kortet indeholder desuden følgende oplysninger om lavningerne:

•	 Lavnings max dybde

•	 Lavningsareal

•	 Lavningsvolumen

•	 Lavningsoplandsareal

•	 Lavningens befæstelsesgrad

•	 Lavningens hydrauliske ledningsevne

•	 Opfyldningstid - v/30 mm nedbør pr. time

•	 Unik ID for både lavning og opland

Du kan læse mere på www.klimatilpasning.dk/kommuner/klimatilpasningsplaner/kortlaegning/nedbo-

er.aspx

Det anvendte lavningskort er tilpasset, så der ikke indgår lavninger i de kloakerede områder, der allerede 

er dækket af oversvømmelseskortet.

Figur 4: Pointgivning
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Risikokort

Risikokortet er et screeningsværktøj og udarbejdet på baggrund af oversvømmelseskortet og værdikor-

tet. Risikokortet giver et groft overblik over de store mængder data fra værdikortet og oversvømmelses-

kortet. 

Oversvømmelseskortet omfatter som nævnt kun de kloakerede områder, hvorfor vi arbejder med 

lavningskortet for det åbne land. Beskrivelsen af beregningen af risiko er derfor delt i to dele – én for 

oversvømmelseskortet og én for lavningskortet. Begge metoder er udarbejdet af Orbicon og gennem-

ført af Hjørring Kommune.

Oversvømmelseskortet

Sandsynligheden for hver regnhændelse er:

•	 5 års hændelse = 0,2

•	 10 års hændelse = 0,1

•	 20 års hændelse = 0,05

•	 50 års hændelse = 0,02

•	 100 års hændelse = 0,01

Vi arbejder med et grid, der dækker Hjørring Kommune med celler, som har en størrelse på 100 x 100 

meter. For hver regnhændelse (5, 10, 20, 50 og 100 års hændelse) beregner vi tilvækstarealet for over-

svømmelse indenfor hver celle. 

Arealet for hver hændelse ganges med sandsynligheden for hændelsen, og det hele lægges sammen, 

hvilket giver sandsynligheden inden for en celle, som figur 5 er et eksempel på.

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

Lavningskortet

Da lavningskortet er lavet på en anden måde end oversvømmelseskortet, skal der stilles en række 

betingelser op og foretages en række forberedelser, før lavningskortet er direkte sammenligneligt med 

oversvømmelseskortet. 

Formålet er at fremhæve lavninger med størst sandsynlighed for skadevoldende oversvømmelse, og 

derfor gøres følgende: 

•	 Det antages, at skader sker allerede ved små oversvømmelser - nemlig ved 20 cm svarende til 

sokkelhøjde. 

•	 Lavninger med et areal mindre end 1.000 m2 er frasorteret, da de skaber for meget ”støj” i forhold til 

formålet. 

•	 Naturstyrelsen har beregnet opfyldningstiden af hele lavningens dybde. Det har vi brugt til en 

simpel beregning af den gennemsnitlige opfyldningstid for lavningerne. Opfyldningshastighed (m/

time) = dybde af lavning (m) / opfyldningstid (timer). 

Vi har lavet en simpel beregning af sandsynligheden for skadesvoldende oversvømmelser ud fra opfyld-

ningshastigheden for at sammenligne oversvømmelse af lavningerne med oversvømmelseskortet fra 

Orbicon: 

•	 Jo højere hastighed desto større sandsynlighed for opstuvninger over 20 cm, som kan give skader 

på boliger mv. 

•	 Et skybrud svarer statistisk set til en regnhændelse med en gentagelsesperiode på cirka 5 år, hvilket 

svarer til de nuværende forhold. Det vil sige, at lavninger, hvor der kan ske oversvømmelser ved et 

skybrud vil have en sandsynlighed, for oversvømmelse på 20 % (svarende til et skybrud hvert femte 

år). 

•	 Det forudsættes, at skadesvoldende oversvømmelser sker ved 20 cm. Dette betyder, at der vil ske 

skader ved et skybrud i lavninger med en opfyldningshastighed på 0,4 m/time og derover (20 cm 

på en halv times skybrud). 

Dette fører til følgende tabel, hvor sandsynligheder mindre end 20 % er fordelt ved halvering af interval-

lerne: 

Summen af sandsynligheder = 1,4

Antallet af delceller (indenfor cellen) = 25

Gennemsnitlig sandsynlighed = 1,4/25 = 0,056

Figur 5: Sandsynlighed indenfor en celle
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Opfyldningshastighed (m/time) Sandsynlighed for oversvømmelse

0,01 - 0,05 1,3 %

0,05 - 0,1 2,5 %

0,1 - 0,2 5 %

0,2 - 0,4 10 %

0,4 - 20 %

Med baggrund i ovenstående tabel beregner vi sandsynligheden for oversvømmelse i det åbne land, på 

samme måde som ovenfor, ved behandling af oversvømmelseskortet fra Orbicon.

Hver celle får på denne måde tilskrevet en samlet sandsynlighed for oversvømmelse. Risikokortet er 

herefter lavet ved at gange sandsynligheden for oversvømmelse i en celle med værdien i denne celle:

Risiko for oversvømmelse = Sandsynlighed for oversvømmelse x Værdi

Risikokortet fastlægger en række områder, der skal undersøges nærmere for reel oversvømmelsesrisiko, 

som vil medføre større værditab, samt muligheder for forebyggelse. 

Miljøvurdering

Efter screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer har kommunen vurderet, 

at der ikke skal laves en miljøvurdering. Dette begrundes med: 

•	 At planen ikke er omfattet af loven bilag 3 eller 4 (§ 3, stk. 1, nr. 1).  

•	 At planen ikke antages at have en væsentlig påvirkning på et naturbeskyttelsesområde  

(Natura2000) (§ 3, stk.1, nr. 2). 

•	 At planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, men planen antages dog ikke at få 

væsentlig negativ indvirkning på miljøet (§ 3, stk. 1, nr. 3). 

Indarbejdelse i Kommuneplanen

Efter Klimatilpasningsplanens endelige vedtagelse indarbejdes planen i Hjørring Kommuneplan 2013, 

som kan ses på www.kommuneplan.hjoerring.dk. Klimatilpasningsplanen vil blive en del af temaet ”Kli-

ma & Miljø”. Nuværende retningslinje 5.28 i kommuneplanen ændrer nummerering til retningslinje 2.0.7.
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Bilag 3: Links

Link 1, Hjørring WebGIS:

http://drift.kortinfo.net/Map.aspx?page=Borgersite&Site=Hjoerring

Link 2, Vandløb: 

http://miljoegis.mim.dk/cbkort?selectorgroups=themecontainer%20nedboer%20vaerdikort%20

vandloeb&mapext=536449.6%206347963.8%20593128%206390869.4&layers=theme-kms-dtkska-

erm-daempet-wmts%20theme-kms-dagi_kommune%20theme-klimatilp-raster-vandlob050cm&map-

height=845&mapwidth=1114&profile=miljoegis-klimatilpasningsplaner

Link 3, Grundvand:

http://miljoegis.mim.dk/cbkort?selectorgroups=themecontainer%20nedboer%20grundvand%20vaerdi-

kort&mapext=536449.6%206347708.0884848%20593128%206390613.6884848&layers=theme-kms-dt-

kskaerm-daempet-wmts%20theme-kms-dagi_kommune%20theme-klimatilp-raster-aendringgrund-

vandsstand2050median&mapheight=845&mapwidth=1114&profile=miljoegis-klimatilpasningsplaner

Link 4, Havet:

http://miljoegis.mim.dk/cbkort?selectorgroups=themecontainer%20kyst%20nedbo-

er%20vaerdikort%20havstigning&mapext=536449.6%206347708.0884848%20593128%20

6390613.6884848&layers=theme-kms-dtkskaerm-daempet-wmts%20theme-kms-dagi_kommune%20

theme-klimatilp-raster-hav200cm%20theme-klimatilp-vektor-hojvandshaendelse2050megethojt100a-

ars&mapheight=845&mapwidth=1114&profile=miljoegis-klimatilpasningsplaner

Link 5, Værdikort:

http://miljoegis.mim.dk/cbkort?selectorgroups=themecontainer%20vaerdikort&mapext=527796.8%20

6350575%20600859.2%206387131.8&layers=theme-kms-dtkskaerm-daempet-wmts%20theme-kms-

dagi_kommune%20theme-klimatilp-vektor-vaerdikort-husstande&mapheight=721&mapwidt-

h=1434&profile=miljoegis-klimatilpasningsplaner

http://drift.kortinfo.net/Map.aspx%3Fpage%3DBorgersite%26Site%3DHjoerring
http://miljoegis.mim.dk/cbkort%3Fselectorgroups%3Dthemecontainer%2520nedboer%2520vaerdikort%2520vandloeb%26mapext%3D536449.6%25206347963.8%2520593128%25206390869.4%26layers%3Dtheme-kms-dtkskaerm-daempet-wmts%2520theme-kms-dagi_kommune%2520theme-klimatilp-raster-vandlob050cm%26mapheight%3D845%26mapwidth%3D1114%26profile%3Dmiljoegis-klimatilpasningsplaner
http://miljoegis.mim.dk/cbkort%3Fselectorgroups%3Dthemecontainer%2520nedboer%2520vaerdikort%2520vandloeb%26mapext%3D536449.6%25206347963.8%2520593128%25206390869.4%26layers%3Dtheme-kms-dtkskaerm-daempet-wmts%2520theme-kms-dagi_kommune%2520theme-klimatilp-raster-vandlob050cm%26mapheight%3D845%26mapwidth%3D1114%26profile%3Dmiljoegis-klimatilpasningsplaner
http://miljoegis.mim.dk/cbkort%3Fselectorgroups%3Dthemecontainer%2520nedboer%2520vaerdikort%2520vandloeb%26mapext%3D536449.6%25206347963.8%2520593128%25206390869.4%26layers%3Dtheme-kms-dtkskaerm-daempet-wmts%2520theme-kms-dagi_kommune%2520theme-klimatilp-raster-vandlob050cm%26mapheight%3D845%26mapwidth%3D1114%26profile%3Dmiljoegis-klimatilpasningsplaner
http://miljoegis.mim.dk/cbkort%3Fselectorgroups%3Dthemecontainer%2520nedboer%2520vaerdikort%2520vandloeb%26mapext%3D536449.6%25206347963.8%2520593128%25206390869.4%26layers%3Dtheme-kms-dtkskaerm-daempet-wmts%2520theme-kms-dagi_kommune%2520theme-klimatilp-raster-vandlob050cm%26mapheight%3D845%26mapwidth%3D1114%26profile%3Dmiljoegis-klimatilpasningsplaner
http://miljoegis.mim.dk/cbkort%3Fselectorgroups%3Dthemecontainer%2520nedboer%2520vaerdikort%2520vandloeb%26mapext%3D536449.6%25206347963.8%2520593128%25206390869.4%26layers%3Dtheme-kms-dtkskaerm-daempet-wmts%2520theme-kms-dagi_kommune%2520theme-klimatilp-raster-vandlob050cm%26mapheight%3D845%26mapwidth%3D1114%26profile%3Dmiljoegis-klimatilpasningsplaner
http://miljoegis.mim.dk/cbkort%3Fselectorgroups%3Dthemecontainer%2520nedboer%2520vaerdikort%2520vandloeb%26mapext%3D536449.6%25206347963.8%2520593128%25206390869.4%26layers%3Dtheme-kms-dtkskaerm-daempet-wmts%2520theme-kms-dagi_kommune%2520theme-klimatilp-raster-vandlob050cm%26mapheight%3D845%26mapwidth%3D1114%26profile%3Dmiljoegis-klimatilpasningsplaner
http://miljoegis.mim.dk/cbkort%3Fselectorgroups%3Dthemecontainer%2520nedboer%2520vaerdikort%2520vandloeb%26mapext%3D536449.6%25206347963.8%2520593128%25206390869.4%26layers%3Dtheme-kms-dtkskaerm-daempet-wmts%2520theme-kms-dagi_kommune%2520theme-klimatilp-raster-vandlob050cm%26mapheight%3D845%26mapwidth%3D1114%26profile%3Dmiljoegis-klimatilpasningsplaner
http://miljoegis.mim.dk/cbkort%3Fselectorgroups%3Dthemecontainer%2520nedboer%2520vaerdikort%2520vandloeb%26mapext%3D536449.6%25206347963.8%2520593128%25206390869.4%26layers%3Dtheme-kms-dtkskaerm-daempet-wmts%2520theme-kms-dagi_kommune%2520theme-klimatilp-raster-vandlob050cm%26mapheight%3D845%26mapwidth%3D1114%26profile%3Dmiljoegis-klimatilpasningsplaner
http://miljoegis.mim.dk/cbkort%3Fselectorgroups%3Dthemecontainer%2520kyst%2520nedboer%2520vaerdikort%2520havstigning%26mapext%3D536449.6%25206347708.0884848%2520593128%25206390613.6884848%26layers%3Dtheme-kms-dtkskaerm-daempet-wmts%2520theme-kms-dagi_kommune%2520theme-klimatilp-raster-hav200cm%2520theme-klimatilp-vektor-hojvandshaendelse2050megethojt100aars%26mapheight%3D845%26mapwidth%3D1114%26profile%3Dmiljoegis-klimatilpasningsplaner
http://miljoegis.mim.dk/cbkort%3Fselectorgroups%3Dthemecontainer%2520kyst%2520nedboer%2520vaerdikort%2520havstigning%26mapext%3D536449.6%25206347708.0884848%2520593128%25206390613.6884848%26layers%3Dtheme-kms-dtkskaerm-daempet-wmts%2520theme-kms-dagi_kommune%2520theme-klimatilp-raster-hav200cm%2520theme-klimatilp-vektor-hojvandshaendelse2050megethojt100aars%26mapheight%3D845%26mapwidth%3D1114%26profile%3Dmiljoegis-klimatilpasningsplaner
http://miljoegis.mim.dk/cbkort%3Fselectorgroups%3Dthemecontainer%2520kyst%2520nedboer%2520vaerdikort%2520havstigning%26mapext%3D536449.6%25206347708.0884848%2520593128%25206390613.6884848%26layers%3Dtheme-kms-dtkskaerm-daempet-wmts%2520theme-kms-dagi_kommune%2520theme-klimatilp-raster-hav200cm%2520theme-klimatilp-vektor-hojvandshaendelse2050megethojt100aars%26mapheight%3D845%26mapwidth%3D1114%26profile%3Dmiljoegis-klimatilpasningsplaner
http://miljoegis.mim.dk/cbkort%3Fselectorgroups%3Dthemecontainer%2520kyst%2520nedboer%2520vaerdikort%2520havstigning%26mapext%3D536449.6%25206347708.0884848%2520593128%25206390613.6884848%26layers%3Dtheme-kms-dtkskaerm-daempet-wmts%2520theme-kms-dagi_kommune%2520theme-klimatilp-raster-hav200cm%2520theme-klimatilp-vektor-hojvandshaendelse2050megethojt100aars%26mapheight%3D845%26mapwidth%3D1114%26profile%3Dmiljoegis-klimatilpasningsplaner
http://miljoegis.mim.dk/cbkort%3Fselectorgroups%3Dthemecontainer%2520kyst%2520nedboer%2520vaerdikort%2520havstigning%26mapext%3D536449.6%25206347708.0884848%2520593128%25206390613.6884848%26layers%3Dtheme-kms-dtkskaerm-daempet-wmts%2520theme-kms-dagi_kommune%2520theme-klimatilp-raster-hav200cm%2520theme-klimatilp-vektor-hojvandshaendelse2050megethojt100aars%26mapheight%3D845%26mapwidth%3D1114%26profile%3Dmiljoegis-klimatilpasningsplaner
http://miljoegis.mim.dk/cbkort%3Fselectorgroups%3Dthemecontainer%2520vaerdikort%26mapext%3D527796.8%25206350575%2520600859.2%25206387131.8%26layers%3Dtheme-kms-dtkskaerm-daempet-wmts%2520theme-kms-dagi_kommune%2520theme-klimatilp-vektor-vaerdikort-husstande%26mapheight%3D721%26mapwidth%3D1434%26profile%3Dmiljoegis-klimatilpasningsplaner%20
http://miljoegis.mim.dk/cbkort%3Fselectorgroups%3Dthemecontainer%2520vaerdikort%26mapext%3D527796.8%25206350575%2520600859.2%25206387131.8%26layers%3Dtheme-kms-dtkskaerm-daempet-wmts%2520theme-kms-dagi_kommune%2520theme-klimatilp-vektor-vaerdikort-husstande%26mapheight%3D721%26mapwidth%3D1434%26profile%3Dmiljoegis-klimatilpasningsplaner%20
http://miljoegis.mim.dk/cbkort%3Fselectorgroups%3Dthemecontainer%2520vaerdikort%26mapext%3D527796.8%25206350575%2520600859.2%25206387131.8%26layers%3Dtheme-kms-dtkskaerm-daempet-wmts%2520theme-kms-dagi_kommune%2520theme-klimatilp-vektor-vaerdikort-husstande%26mapheight%3D721%26mapwidth%3D1434%26profile%3Dmiljoegis-klimatilpasningsplaner%20
http://miljoegis.mim.dk/cbkort%3Fselectorgroups%3Dthemecontainer%2520vaerdikort%26mapext%3D527796.8%25206350575%2520600859.2%25206387131.8%26layers%3Dtheme-kms-dtkskaerm-daempet-wmts%2520theme-kms-dagi_kommune%2520theme-klimatilp-vektor-vaerdikort-husstande%26mapheight%3D721%26mapwidth%3D1434%26profile%3Dmiljoegis-klimatilpasningsplaner%20

