
 

 

 

Invitation til alle kommuner og spildevandsselskaber i partnerskabet LIFE Coast to 

Coast Climate Challenge:  

Denne invitation er relevant for medarbejdere i kommuner og spildevandsselskaber som arbejder med 

spildevandsplanlægning og klimatilpasning. 

Tid: Den 22. marts 2022, kl. 9-12. Sted: Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg, Lokale B4 1.sal 

Opfølgningsmøde på ”Udviklingsprojekt - screeningsværktøj til samfundsøkonomiske analyser” (BEST 

Klimatilpasning) 

Region Midtjylland har i regi af EU-projektet LIFE Coast to Coast Climate Challenge (C2C CC), med bistand 

fra rådgivningsfirmaet NIRAS, udviklet et webbaseret screeningsværktøj til samfundsøkonomiske 

beregninger af klimatilpasning og fastsættelse af serviceniveau for vand på terræn. Formålet er at skabe et 

solidt fundament for kommunernes og spildevandsselskabernes planlægning i forhold til ny lovgivning, se 

infoboks. Værktøjet blev frigivet til alle kommuner og forsyninger i C2C CC partnerskabet den 27. 

september 2021, som har adgang til værktøjet indtil udgangen af år 2022. 

Region Midtjylland og NIRAS inviterer alle kommuner og 

forsyninger i C2C CC partnerskabet til opfølgningsmøde på 

værktøjet. Mødet giver mulighed for at få et brush-up på 

værktøjet og få præsenteret case-studier, hvor kommuner 

og forsyninger fortæller om deres klimatilpasnings-

projekter og erfaringer med værktøjet. Endelig er vi 

interesseret i at få afdækket ønsker til videre udvikling, så 

værktøjet fortsat rammer behovet for beslutningsstøtte 

omkring samfundsøkonomiske beregninger hos 

kommuner og forsyninger.  

Program: 

09:00 - 09:30: Registrering / rundstykker  

09:30 - 09:40: Introduktion til udviklingsprojektet (Region Midt)   

09:40 - 09:50: Den nye klimalov (NIRAS)     

09:50 - 10:20: Brush-up på værktøjet og proces for anvendelse (NIRAS)   

10:20 - 11:20: Case-studier med diskussion og sparring 

- Aarhus Kommune – Case Vesterbro Torv, BEST klimatilpasning - vandløb, prioritering af klimatilpasning 

- Silkeborg Forsyning - Sydbyen / oplandsbyer   

- Kommune xx / ikke bekræftet   

11:20 - 11:50: Brugerønsker til forbedringer og videre udvikling (Alle) 

11:50 - 12:00: Opsamling 

12:00 - 00:00: Let frokost       

 

 

Infoboks – ny lovgivning:  

En ny lov om spildevandsforsyningsselskabers klima-

tilpasning, som trådte i kraft 1. januar 2021, muliggør at 

spildevandsselskaberne må betale alle nødvendige 

udgifter til håndtering af tag- og overfladevand over det 

sædvanlige serviceniveau (5 eller 10 år). Kravet er, jf. 

serviceniveaubekendtgørelsen, at det forhøjede service-

niveau fastsættes til det samfundsøkonomisk mest 

hensigtsmæssige niveau, hvor der opnås den største 

nettogevinst ved skybrudstilpasning. 


