
Der bliver i øjeblikket igangsat rigtig mange klimatilpasnings-
projekter. Selvom intentionerne og idéerne er gode, er det 
ofte svært at komme i gang, blandt andet fordi der er tale 
om nye skæringsflader mht. økonomi, samarbejde og drift. 
Mange steder skal helt nye samarbejder mellem kommune, 
forsyning og grundejere prøves af. 

På dette kursus vil du få et overblik over, hvilken lovgivning 
der ligger til grund for klimaprojekterne. Der vil også være 
indlæg fra nogle af de kommuner, som allerede har gjort sig 
erfaringer med samarbejdet eller som står midt i det lige nu. 
Tag dit forsyningsselskab, din rådgiver eller din projektpart-
ner med og få inspiration til at komme godt i gang med de 
nye, spændende projekter!

Kurset arrangeres i samarbejde med Foreningen bæredyg-
tige byer og bygninger (FBBB)

Formål med kurset

Program
13.00 
Velkommen til kurset

13.10 
Præsentation i grupper 

13.25 
Hvilken lovgivning regulerer 
klimaprojekterne?  I oplægget 
gennemgås de forskellige lovsæt, 
som regulerer klimatilpasnings-
projekterne. Hvad skal man være 
opmærksom på hvornår i proces-
sen, og hvad kan man lære af de 
gode eksempler? Oplægget vil 
blandt andet komme ind på
• planlægning
• samarbejde 
• finansiering
• drift 
Ved advokat Jens Flensborg og 
advokat Pernille Aagaard Truelsen, 
Advokatfirmaet Energi og Miljø.

14.10. 
Spørgsmål til oplægsholderne 

14.30 Pause

14.45 
I Middelfart har Kommune og 
forsyning arbejdet sammen om 
klimatilpasning i flere år. Senest 
er man gået sammen med Real-
dania om projektet ”Byudvikling 
gennem klimatilpasning”. Hvor-
dan er samarbejdet organiseret, 
og hvordan er skæringsfladerne i 
forhold til fx finansiering og drift?
Ved direktør Allan Bruus, 
Middelfart spildevand

14.05. 
I Vejle Kommune arbejder man 
i øjeblikket med et demonstra-
tionsprojekt i en større bolig-
foreningsbebyggelse. Ud over 
forslag til konkrete løsninger skal 
projektet også afprøve og belyse 
organisering og finansierings-
muligheder. Vejle Kommune er 
midt i processen. Vi skal høre, 
hvilke erfaringer de har gjort sig 
indtil nu, og hvilke udfordringer 
de møder.  
Ved Klimakoordinator Ulla Pia 
Geertsen, Vejle Kommune.

Klimatilpasning
i praksis

Halvdagskursus i Middelfart – 28. oktober 2013

Praktiske oplysninger

Kurset afholdes på 
Severin Kursuscenter 
Skovsvinget 25 
5500 Middefart

Deltagerafgift

For tilskudsgivere til
Dansk Byplanlaboratorium
og medlemmer af FBBB:
Kr. 975 kr. 
For andre: kr. 1275 kr.

Tilmelding

Via www.byplanlab.dk.
Senest 27. september. 
Efter denne dato er tilmel-
dingen bindende.  Ved afbud 
herefter betales hele afgiften.

Tilrettelæggelse

Arkitekt Ny W. Øhlenschlæger
Dansk Byplanlaboratorium,
i samarbejde med de 
medvirkende.

Dansk Byplanlaboratorium
Tlf. 33 13 72 81
db@byplanlab.dk
www.byplanlab.dk

15.25 
Erfaringsudveksling og sparring i 
grupper 
Ved Jens Flensborg og 
Pernille Aagaard Truelsen.  

16.00 
Opsamling på gruppearbejde og 
tre gode råd fra advokaten 

16. 20 
Tak for i dag / hvad tager vi med 
hjem?

16.30 Kurset slutter 

OBS: Ny dato


