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Formål

Klimaet på jordkloden er under forandring, og mennesker, dyr og planter må tilpasse sig de nye udfordringer. Der er bred
enighed blandt eksperter om, at en del af de klimaændringer, vi oplever nu, kan være menneskeskabte, og at konsekvenserne
af klimaforandringerne rammer voldsomt og bredt. Herhjemme har vi i de sidste par år oplevet adskillige tilfælde med skybrud
og stormflod, hvilket har understreget behovet for klimatilpasning og konkrete indsatser overfor klimaforandringerne.
Klimatilpasningsplanen er en plan for, hvordan vi fremadrettet ser mulighederne for at kunne håndtere de ekstra
vandmængder, der kommer som konsekvens af klimaforandringerne.

Indhold

Planen bygger på tre kortlægninger
 Sandsynlighedskort (risiko for oversvømmelse fra nedbør, fjord, vandløb, grundvand + kombinerede hændelser)
 Værdikort (mulige skadesomkostninger i et område)
 Risikokort (sandsynlighed for oversvømmelse sammenholdt med de værdier, der kan gå tabt)
Udover en beskrivelse af grundlaget for kortlægningerne og de forudsætninger planen bygger på, omfatter
klimatilpasningsplanen en beskrivelse af de udfordringer kortlægningen viser, hvilke virkemidler der kan bringes i anvendelse,
og hvilke initiativer der kan sættes i værk.
Planen gælder for hele kommunen. Der er udpeget 7 områder, hvor det er vurderet, at der er behov for en særlig indsats for at
tilpasse den forventede risiko for oversvømmelse.
De 7 risikoområder er nævnt herunder i prioriteret rækkefølge:
1. Grenaa  havn og å
2. Allingåbro
3. 'Gudekvarteret' Grenaa
4. Erhvervsområde ved trekanten i Grenaa
5. Boligområde syd for Bønnerup Havn
6. Sommerhusområde ved Gjerrild Nordstrand/Brøndstrup Å
7. 7. Omkring Auning skole og Auning hallerne

Retningslinjer
og
redegørelse

Kommunalbestyrelsens mål er at:
 arbejde for fælles løsninger på fælles udfordringer med fokus på samspillet mellem byerne og det åbne land,
 få mest mulig ud af de investeringer, der i de kommende år skal foretages i klimatilpasning,
 samtænke udfordringen med at klimatilpasse Norddjurs Kommune med udviklingsperspektiver for erhvervslivet, øget
bosætning og det gode liv i kommunen,
 samarbejde med borgere, erhverv, forsyningsselskab og nabokommuner, så vi i fællesskab kan gøre en indsats for at
håndtere de klimarelaterede udfordringer på nye og nyttige måder
Retningslinjer:
 Ved udlæg af nye rammeområder skal der ske en vurdering i forhold til kortlægningen og det risikobillede, som Norddjurs
kommune aktuelt har.
 Ny bebyggelse skal som udgangspunkt opføres med gulv i stueetagen i min. kote 3.0. Undtaget er bygninger, som er indrettet
og anvendes på en sådan måde, at der ikke sker skade i tilfælde af oversvømmelse, eller som er beskyttet på anden vis
eksempelvis i form af dige eller lignende.
 Det skal vurderes, om der skal reserveres arealer til håndtering af regnvand i forbindelse med lokalplanlægning for både nyt
og eksisterende byggeri i overensstemmelse med vandplanerne.
 Ved ændret arealanvendelse skal der tages hensyn til det åbne lands overfladeafstrømning.

Miljøvurdering Der er gennemført screening af forslag til klimatilpasningsplan i forhold til bestemmelserne i lov om miljøvurdering af planer og
programmer.
På den baggrund vurderer Norddjurs Kommune, at planen ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet og at planen ikke
omfatter projekter, der er nævnt i lovens bilag 3 og 4.
Klimatilpasningsplanen er overordnet en kortlægning af de kommende klimaudfordringer, hvor de konkrete handlinger vil blive
fastlagt i en senere planlægning i form af lokalplaner, spildevandsplaner mv.
Klimatilpasningsplanen skal derfor ikke miljøvurderes.
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