Fokusområde:
nummer

handling

klimatilpasning - grundvand
tiltag (hvad gør vi så)

uddybende beskrivelse /

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

inddragelse
samrbejdspartner
ressource / vindens
personer

mål 2030

1

Højt stående grundvand

det er særligt med henblik på vurdering af
Vi følger statens 'fast track' projekt
vedr højstående grundvand og mulige de juridiske rammer og fianceringskilder.
handler om at finde ud af hvad vil vi som
løsninger
kommune. Det handler nok at tage samme
tilgang til opgaven som ved kystplanen

2

Højt stående grundvand

Hjælpe grundejerforeninger med
handler om dialog og hjælp til selv til
håndtering af højtstående grundvand selvhjælp for grundejere og
grunderjereforeinger og måske
myndighedsbehadling

grundejerforeninger, grundejere

kommunen kan hjælpe
grundejere og
grundejereforeninger

3

Højt stående grundvand og
kloakrenoveringer

i forbindelse med kloakrenoveringer i skal indarebjdes i spildevandsplanen
områder med ædre rør skal det
vurderes om der eftergennemfrsel af
renovering vil opstå problemer med
højstående grundvand, hvis ja, skal
der indarbejdes løsningsforslag

grundejere, bygherrer

fremtidige
kloakreoveringer må
ikke bidrage væsentligt
til øget
grundvandsudfordringe
r i områder med
højstående grundvand

mål 2030
effekt + doumentation

beregning

effekt t/co2 ækv i
2030

mål 2050

mål 2050
effekt +
doumentation

beregning

ejer

effekt
t/co2 ækv i
2050

kommunens rolle
facilitator
partner

x

se resultatet og
implementere i forhold
til en Hjørring
Kommune kontekst

fremtidige
kloakreoveringer
må ikke bidrage
væsentligt til øget
grundvandsudfordr
inger i områder
med højstående
grundvand

myndighe
d
x

tidsplan
start
stop

økonomi

ressourcer
personale

værdikæde / bæredygtighed

barrierer

merværdi

adfærd

andet (fx
uddannelse)

Evaluering /
opfølgning

FN Verdenmål
(delnummer)

ansvarlig
C02 (høj/lav)

prioritering
effekt på
bæredygtighed / ressource merværdi barrierer samlet
(stor/ lille) (stor/lille) vurdering
r
adfærd (høj/lav)
værdikæde
(1-10)
(stor/lille)
(høj/lav )

team miljø

kan først
gå i gang
når
statens
fast track
projeket
er
afsluttet
½ årsværk fortløbende
inden for de
nuværende
ressoourcer

x

x

2023

2030

kan betyde
noget
økonomisk
for den
enkelte
grundejer.

x

x

2022

aldrig

indenfor
måske
betyder det nuværende
øget udgifter ressourer
for Hjørring
Vandselskab
og
grundejere

vil have en betydning for de mennesker
som bor i områderne. Højstående
grundvand kan være en irreterende ting men håndteres det kan det komme til at
betyde stigende huspriser og mindre
forsikring. Håndteres det lokal kan det
også give øget værdi i haven i forhold til
biodiversiteten og måske tilbageholdt
CO2
vil have en betydning for de mennesker
som bor i områderne. Højstående
grundvand kan være en irreterende ting men håndteres det kan det komme til at
betyde stigende huspriser og mindre
forsikring. Håndteres det lokal kan det
også give øget værdi i haven i forhold til
biodiversiteten og måske tilbageholdt
CO2

nogen vil se dette som
en kommunal / statslig
opgave og ikke en man
som grundejer selv skal
løse

økonomi

kan måske betyde
mere samarbejde og
samskabelse i
lokalområderne for at
finde løsinger som alle
kan anvende

handler i
højgrad om
adfærd og
vaner

6.6,+ 6b + 13.1

2025

team miljø

lav

høj

mellem

mellem

mellem

mellem

5

6.6,+ 6b + 13.1

2025

team miljø

mellem

mellem

mellem

lille

stor

mellem

6

