Fokusområde: Klimatilpasning - klimaforebyggelse og adfærd
nummer

handling

tiltag (hvad gør vi så)

uddybende beskrivelse /

Data - igangværende projekter / planer hvad vi allerede gør husk dokumentation

inddragelse

samrbejdspartner

1

Klimahaver

handler om hvordan vi får borgerne til
at kilmasikre egen ejendom og
hvorledes borgerne kan bidrage til den
overordende klimasikring af Hjørring
kommunel.

2

Klimahaver

3

4

mål 2030

effekt +
doumentation

mål 2050

beregning

effekt t/co2 ækv i
2030

mål 2050

effekt +
doumentation

kommunens rolle

beregning

effekt
t/co2 ækv i
2050

ejer

facilitator

tidsplan

myndighe
d

stop

Kommunens egne arealer ved f.eks
skoler, børnehaver, p-pladser,
plejehjem mv skal drives efter
principperne om klimahaver og 'vild
med vilje'

kommunen

skal være standdard
ved 70% af
kommmunale arealer.
Gennemførsel af test i
løbet 2023

Klimaforebyggelse

Fra kommuneplanen: ved
handler om udviklingen i områder
lokalplanlægning for byudvikling,
som er truet af oversvømmelse eller
tekniske anlæg, ændret arealanvendelse erosion (retningslinje 24.1)
mv inden for oversvømmelsesområder
eller nær erosionstruede lyster, skal det
vurderes om der er behov for
afværgeforanstaltinger mod
oversvømmelse og erosion

ansøger

indgår som standdard
ved nye lokalplaner

x

x

2021

aldrig

Klimaforebyggelse

fra kommuneplanen: ved
lokalplanlægning skal der vurderes om
der skal laves afværeforanstaltninger
som følge af oversvømmelse eller
erosion

handler om den fremtidige
lokalplanlægning (retningsline 24.2)

ansøger

indgår som standdard
ved nye lokalplaner

x

x

2021

Klimaforebyggelse

fra kommuneplanen: ved
lokalplanlægning skal der tages stilling
til hvordan lokal afledning af regnsvand
kan ske

handler om fremtidige
lokalplanlægning (retningslinje 24.3)

ansøger

indgår som standdard
ved nye lokalplaner

x

x

2021

5

Klimaforebyggelse

Ved nybyggeri og renoveringer hvor der
ikke er krav i gældende lokalplan skal
der altid være en dialog omkring
oversvømmelse og erosionsrisikoen
mulige afværgeforanstaltninger

ansøger

inden 2030 skal det
vurderes om den
frivillige dialogtilgang
vedrørende
klimaskringe af nybyg
og renoveringer skal
gøres til et krav

x

x

2023 vurdering
en skal
væren i
2025

6

KLimatilpasning i byområder Hjørring Kommune har i
spildevandslanen formuleret mål vedr.
at alle fælleskloakerede oplande skal
separeres. dvs. at spildevand og
regnvand adskilles fra hinanden.

Handler om at sikrer en optimal
spildevandsrensning og undgå evt.
sundhedsproblematikker ved
oversvømmelse i kloakken.

En del af Spildevandsplanens målsætning Hjørring Vandselskab A/S
. Vi er godt på vej. I opgørelsen til
christina fremgår følgende for 2021:
TypeAreal%
Fælles kloakeret127738,10803
Separatkloakeret207461,89197

7

klimatilpasning i byområder

Handler om at mindske behovet for
rør og pumper. dette gøres ved at
vandet nedsives lokalt der hvor det er
muligt

En del af KOmmuneplanens retningslinjer Bygherre og Hjørring
samt en del af spildevandsplanen
Vandselskab A/S

x

x

start

indegåelse af
partnerskaber om
gennemførsel af kurser
mv

Fortsat en del af
retningslinjerner

x

partner

borgerne, grundejerforeninger,
kommunen,
oplysningsforbund,
haveselskaber

Regnvand skal hvor det er muligt
håndteres lokalt og nedsive til jorden.

handler om adfærd, og hvad borgere
og virksomheder kan gøre på egen
grund. Det handler f.eks om binding af
CO2 i haven og om håndtering af
højgrundvandsstand

mål 2030

ressource / vindens
personer

ressourcer

økonomi

2023

x

personale

værdikæde /
bæredygtighed

omprioritering af
de nuværende
ressourer i
forbindelse med
driften

merværdi

adfærd

FN Verdenmål
(delnummer)

Evaluering /
opfølgning

ansvarlig

det ser ikke pænt ud.
Andre ønsker til egen
have.

vil måske kræve
noget uddannelse

prioritering

C02 (høj/lav)

forventes at
kunne
afholdes
inden for de
nuværende
ressorucer

2024

barrierer

andet (fx
uddannelse)
13 + 15

2025

mellem

effekt på
adfærd
(høj/lav)
mellem

bæredygtighed / ressource merværdi barrierer samlet
værdikæde
r
(stor/ (stor/lille) vurdering
(høj/lav )
(stor/lille)
lille)
(1-10)
mellem
lav
mellem stor
5

vil kunne binde CO2 i
det ser ikke pænt ud.
jorden så den ikke frigives Adfærd ved brugere
til omgivelser
og driftspersonale

vil kunne bruges i
undervisninsøjemed

13 + 15

2030 / løbende

mellem

mellem

mellem

lav

mellem

stor

5

en del
lokalplanspro
cessen

vil kunne give huse /
anlæg mv som er mere
robuste mod fremtidige
klimaforandlinger

bygherres ønsker og
forventinger

vil kunne give huse /
anlæg mv som er mere
robuste mod
fremtidige
klimaforandlinger

13 + 15

ved næste
team miljø
kommuneplan revision

lav

høj

mellem

lille

mellem

stor

7

aldrig

en del
lokalplanspro
cessen

vil kunne give huse /
anlæg mv som er mere
robuste mod fremtidige
klimaforandlinger

bygherres ønsker og
forventinger

13 + 15

ved næste
team miljø
kommuneplan revision

lav

høj

mellem

lille

mellem

stor

7

aldrig

en del
lokalplanspro
cessen

vil kunne give huse /
anlæg mv som er mere
robuste mod fremtidige
klimaforandlinger

bygherres ønsker og
forventinger

13 + 15

ved næste
team miljø
kommuneplan revision

lav

høj

mellem

lille

mellem

stor

7

en del af
byggesagsbe
handlingen

vil kunne give huse /
anlæg mv som er mere
robuste mod fremtidige
klimaforandlinger

bygherres ønsker og
forventinger

lav

høj

mellem

lille

mellem

stor

7

En del af
spildevands
myndigheden
s arbejde

Vil bidrage til væsentligt
at reducere
oversvømmelse med
spildevand og opspædet
spildevand. dette bidrager
til at bedre sundhed og
sikring af miljøet
(vandløb, søer, havet og
Bidrage til at mindske
behov for anvendelse af
rør og pumper. Ligeledes
bidrager det til lokal
vandhåndtering, til gavn
for naturen og
grundvandsdannelsen.

At alle
fælleskloakerede
oplande er
separeret

X

X

Igangvær 2050
ende

Finansieres ia
forbrugere

Fortsat en del af
retningslinjerner

X

X

Igangvær Aldrig
ende

En del af
En del af
Bygherres ansvar spildevands
myndigheden
s arbejde

handler om at
ansøger /
bygherrer og at
de ikke gør som
de plejer eller
forvernter at
kommunen
løser det for
dem
vil kunne give huse /
handler om at
anlæg mv som er mere ansøger /
robuste mod
bygherrer og at
fremtidige
de ikke gør som
klimaforandlinger
de plejer eller
forvernter at
kommunen
løser det for
dem
vil kunne give huse /
handler om at
anlæg mv som er mere ansøger /
robuste mod
bygherrer og at
fremtidige
de ikke gør som
klimaforandlinger
de plejer eller
forvernter at
kommunen
løser det for
dem
vil kunne give huse /
handler om at
anlæg mv som er mere ansøger /
robuste mod
bygherrer og at
fremtidige
de ikke gør som
klimaforandlinger
de plejer eller
forvernter at
kommunen
løser det for
dem
ved at pumpe mindre
rundt med vandet vi
der også være en CO2
gevinst

13 + 15

