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Indholdsfortegnelse 

 
Teknik- og Miljøudvalget  

 
 

den  15. august 2013 
 

 
 
Åben dagsorden 
 
1 Kommuneplantillæg om klimatilpasningsplan. Forudgående høring. 
2 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 
 
Lukket dagsorden 
 
3 Sag på dagsordenen 
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Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 15. august 2013 
 
1  Åbent         Kommuneplantillæg om klimatilpasningsplan. Forudgående høring. 
 
053164-2012 
 
 
Resumé 

I henhold til aftale mellem regeringen og KL skal kommunerne udarbejde klimatilpasningsplaner, 
der skal indgå som en del af kommuneplanerne. 

I Gentofte udarbejdes klimatilpasningsplanen som et tillæg til Kommuneplan 2013. Inden der kan 
vedtages et sådant tillæg, skal Kommunalbestyrelsen indkalde ideer og forslag m.v. med henblik 
på planlægningsarbejdet. 

Der skal tages stilling til grundlaget for denne forudgående høring. 

Punktet behandles på et fællesmøde sammen med byplanudvalget d. 15. august 2013. 

 
Baggrund 

Regeringen og KL har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2013, som indebærer, at 
kommunerne skal udarbejde en klimatilpasningsplan, der indeholder en kortlægning af risikoen for 
oversvømmelse og skaber overblik over og prioriterer indsatsen. 

Klimatilpasningsplanen skal være en del af kommuneplanen og udarbejdes efter reglerne i 
planloven. 

På Byplanudvalget den 31. januar 2013, pkt. 2, og på Teknik og Miljøudvalget den 5. februar 2013, 
pkt. 7, tog udvalgene stilling til en procesplan for tilvejebringelse af Gentofte Kommunes 
klimatilpasningsplan. Det blev enstemmigt vedtaget, at klimatilpasningsplanen skal udarbejdes 
som et tillæg til Kommuneplan 2013 efter den procesplan, som blev forelagt udvalgene. 

Der skal inden udgangen af 2013, være vedtaget et forslag til klimatilpasningsplan. 

Efter planlovens § 23 C skal Kommunalbestyrelsen - inden der kan vedtages et forslag til 
kommuneplantillæg - indkalde ideer og forslag m.v. med henblik på planlægningsarbejdet. 

 
Vurdering 
 

Forvaltningen har til brug for den politiske behandling af dette punkt udarbejdet et notat om 
grundlaget for tilvejebringelse af en klimatilpasningsplan. Det foreslås, at der på baggrund af 
notatet udarbejdes høringsmateriale til den borgerrettede forudgående høring, og at denne høring 
gennemføres digitalt ved brug af kommunens hjemmeside. 

 
Indstilling 
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Teknik og Miljø indstiller 

 
Til Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget: 
  
At den i henhold til planlovens § 23C krævede forudgående høring med indkaldelse af ideer og 
forslag til planlægningsarbejdet vedrørende en klimatilpasningsplan gennemføres digitalt på 
kommunens hjemmeside på baggrund af det forelagte notat. 
 
Tidligere beslutninger 

Byplanudvalget den 15. august 2013 kl. 00.00 

Beslutning foreligger endnu ikke 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Notat til klimatilpasningsplan (5) 
 
 
Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 15. august 2013 
 
2  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
024831-2013 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 15. august 2013 
 
3  Lukket         Sag på dagsordenen 
 
024831-2013 
 
 
 
 
_________________________ 
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