FREMTIDENS BEHOV FOR KLIMATILPASNING
Oplægsholder: Advokat Line Markert, Horten Advokatpartnerselskab og anden oplægsholder (oplyses senere)
I Danmark oplever vi stadig flere perioder med store mængder nedbør og et klima, som
generelt bliver vådere. Det betyder, at også vejmyndigheden skal tage højde for, at vejene
skal kunne håndtere mere nedbør i fremtiden. Vi ser nærmere på mulighederne for klimatilpasning ud fra et vej- og klimaretligt perspektiv.
I kampen med de stigende vandmængder, bliver der mange steder i landet udviklet klimatilpasningsprojekter, som blandt andet skal forhindre oversvømmelse og ødelæggelse
af vejene. Vejene bliver også i stigende grad tænkt ind som transportkorridorer for vandet
ved de voldsomme regnhændelser. Klimatilpasningsprojekter involverer ofte mange aktører, og der er mange hensyn og interesser, der skal tilgodeses.
Vi kigger nærmere på, hvilken rolle vejnettet kommer til at have i klimatilpasningen i fremtiden. Derudover ser vi på, hvad afledning fra veje m.v. betyder for klimatilpasning generelt.
Den 1. januar 2021 trådte nye regler i kraft om spildevandsselskabers håndtering af tagog overfladevand, herunder vejvand, og samarbejde med andre om sådanne projekter. Vi
giver et overblik over, hvad regelændringerne kommer til at betyde for vejejere og -myndigheder.
Oplægget stiller også skarpt på kommunens rolle som vejmyndighed. Hvilke udgifter må
kommunen i den forbindelse afholde efter kommunalfuldmagten, og hvad er kommunen
forpligtet til i forbindelse med vedligeholdelse af vejnettet? Hvilke praktisk og politiske
opmærksomhedspunkter, bør kommunen have med i processen med at planlægge og
gennemføre klimaprojekter.

Horten Advokatpartnerselskab
CVR 33775229

Vi fremhæver mulighederne og udfordringerne, som kan forekomme ved klimatilpasningsprojekter. Med afsæt i disse, giver vi konkrete eksempler og retningslinjer for, hvordan vejmyndigheden, spildevandsselskabet og andre interessenter kan sikre en værdifuld
proces og et resultat, der giver gevinster for alle parter.
Deltagerne får et overblik over gældende regler og rammer for vejmyndighedens og samarbejdspartnernes indsats. Samtidig deler vi praktiske erfaringer og læringspunkter fra de
projekter, som oplægsholderne har deltaget i.
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