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Tillæg nr. 10 til Lemvig Kommuneplan 2013-2025 
Lemvig kommunalbestyrelse har den 17. september 2014 vedtaget tillæg nr. 10 til Lem-

vig Kommuneplan 2013-2025. Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til planlo-

vens § 23c. Inden offentliggørelsen af forslag til tillægget har der været foretaget en for-

udgående indkaldelse af ideer og forslag. 

 

Tillæg nr. 10 er udarbejdet sammen med Klimatilpasningsplan 2014 – 2017 for Lemvig 

Kommune. 

 

Tillæg nr. 10 og Klimatilpasningsplan 2014 – 2017 offentliggøres samtidigt. 

  

Klimatilpasningsplanen er digital og kan findes på følgende link: 

Klimatilpasningsplan 2014 – 2017 

 

Hvad er et tillæg til kommuneplanen 
Et tillæg til kommuneplanen supplerer den gældende kommuneplan. Fx udarbejder Lem-

vig Kommune tillæg til kommuneplanen, hvis der skal ske ændringer i – eller tilføjelser til 

den gældende kommuneplan. Den gældende kommuneplan for Lemvig Kommune kan 

findes på kommunens hjemmeside eller gennem nedenstående link:  

Lemvig Kommuneplan 2013-2025 

  

http://lemvig-kp13.cowi.webhouse.dk/
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Vedtagelsespåtegning 
 

Forslag til kommuneplantillæg. 

Foreløbig vedtaget af Lemvig Kommunalbestyrelse den 30. april 2014 

 

 

 

Erik Flyvholm  

Borgmester 

 
 
Endeligt kommuneplantillæg. 

Endeligt vedtaget af Lemvig Kommunalbestyrelse den 30. september 2014 

 

 

 

Erik Flyvholm  

Borgmester 
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Baggrund og overblik 
Kommunernes landsforening (KL) og regeringen har aftalt, at alle landets kommuner skal 

have udarbejdet en Klimatilpasningsplan. I aftalen indgår, at Klimatilpasningsplanen ind-

går i kommuneplanen – enten direkte eller i et kommuneplantillæg. 

 

Kommuneplantillæg nr. 10 forankrer Klimatilpasningsplanen i Lemvig Kommuneplan 

2013-25. 

 

Ved endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 10 indarbejdes tillægget i Lemvig 

Kommuneplan 2013-25. 

 

Kommuneplantillægget medfører ændringer i kommuneplanens: 

 Hovedstruktur (klimatilpasningstemaet) 

 Retningslinjer (klimatilpasningstemaet) 

 Redegørelse 

 Kort (klimatilpasningstemaet) 

 

Indhold i Kommuneplantillæg nr. 10 
Kommuneplantillæg nr. 10 til Lemvig Kommuneplan 2013-25 omfatter nedenstående 

ændringer i kommuneplanen 

 

1. Hovedstruktur (klimatilpasningstemaet) 

1.1. Vision og målsætninger 

1.2. Retningslinjer 

2. Redegørelse 

3. Kort (klimatilpasningstemaet) 

 

1. Hovedstruktur 
 

1.1 Vision og målsætninger 

Under temaet ”Klimatilpasning” ændres følgende: 

 

I undertemaet ”Projekter” fjernes målsætning 4: at der udarbejdes en klimaplan inden 

udgangen af 2013. 

 

Et nyt undertema ”Klimatilpasningsplan” indsættes og følgende målsætninger og tilhø-

rende tekst tilføjes: 

 Kommunen vil lægge op til samarbejde mellem interessenter, som kan have for-

skellige tilgange til problemstillingernes løsninger. 

 Kommunen vil kommunikere og informere om risici ved klimaforandringer samt 

vejlede borgere om foranstaltninger. 

 Kommunen vil sikre, at håndtering af klimaforandringer medtænkes i andre sam-

menhænge. 

 Kommunen vil sikre, at byernes afledning af vand ikke forøger generne for det 

åbne land.  

 

Det er Kommunalbestyrelsens mål for klimatilpasning at forebygge og mindske konse-

kvenserne ved oversvømmelser samt gøre kommunen mere robust overfor fremtidens 

klima. 

 

Regnvand skal håndteres lokalt og være synligt i bybilledet og i naturen. Regnvandet 

bruges som en ressource til at få mere kvalitet i byen eller indgå i grønne løsninger, der 
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samtidig øger naturkvaliteten. Klimatilpasning vil ske i samarbejde med kommunens 

vandselskab. 

 

Lemvig Kommune går foran og gennemfører klimatiltag på kommunale ejendomme til in-

spiration for borgere og virksomheder. Grundejere opfordres til at deltage aktivt ved selv 

at håndtere regnvand på egen grund. Klimahensyn indarbejdes generelt i planlægningen. 

 

Serviceniveau for Klimatilpasningsplanen 

En skadesvoldende oversvømmelse vurderes først at ske, når der står mere end 10 cm 

vand over terræn, da kantstene og sokler normalt er over denne værdi. 

 

Udgangspunktet for klimatilpasningsløsninger i kommunen vil derfor generelt være, at de 

skal kunne håndtere, at der står maksimalt 10 cm vand på terræn, når der falder en 100 

års regn, undtaget der hvor vandet skal ledes hen. Der vil dog ske en konkret vurdering 

af det rimelige niveau for klimasikring i forbindelse med planlægningen af de konkrete 

løsninger og projekter. 

 

Oversvømmelser på under 10 cm kan dog give problemer i situationer hvor regnvandet 

kan strømme ind på grunden og ned i f.eks. udvendige kældernedgange, lyskasser og 

garagenedkørsler. 

 

Virkemidler 

Når nye byområder planlægges, skal behovet for eventuelle klimatilpasningstiltag over-

vejes. Der findes en række virkemidler, som kan anvendes til at sikre den bedst mulige 

klimatilpasning for det pågældende område. Følgende virkemidler vil som minimum blive 

overvejet ved planlægning af nye byområder: 

 Klimasikring af bygninger 

 Grønne tage 

 Regnvandsbede 

 Befæstelsesgrad 

 Minimums sokkelhøjde 

 Terrænregulering 

 Placering af byggefelter i forhold til den naturlige overfladeafstrømning 

 Højere kantsten 

 Udnyttelse af veje og stier til afstrømning 

 Regnvandsrender 

 

1.2 Retningslinjer 

I undertemaet ”Klimatilpasningsplan” indsættes følgende nye retningslinjer: 

 

Overskrift:  Friholdelse for byudvikling i områder truet af oversvømmelse 

Retningslinje:  Der må ikke udlægges nye arealer til byudvikling i områder, der er over-

svømmelsestruede med mindre det fremtidige byggeri sikres for det. 

 

Overskrift:  Redegørelse for lokal afledning af regnvand ved ny planlægning 

Retningslinje:  I planlægning af nye byudviklingsområder skal der redegøres for lokal af-

ledning af regnvand. 

 

Overskrift:  Anvendelse af regnvand i klimatilpassede løsninger 

Retningslinje:  Regnvandet skal ind i det naturlige kredsløb og indgå i grønne løsninger 

og ledes hen, hvor det gør mindst skade. 

 

Overskrift:  Lokal afledning af regnvand til grønne og våde områder 
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Retningslinje:  Der skal kunne ske lokal afledning af regnvand til grønne friarealer og 

vandområder under skybrud. 

 

Overskrift:  Lokal håndtering af regnvand på udvalgte veje 

Retningslinje:  Der skal kunne ske lokal håndtering af regnvand på udvalgte veje under 

skybrud. 

 

Overskrift:  Virkemidler for klimatilpasning 

Retningslinje:  Ved planlægning for nye byområder skal virkemidler for klimatilpasning 

overvejes. 

 

2. Redegørelse 
Den eksisterende redegørelse for klimatilpasning i Lemvig Kommuneplan 2013-25 udskif-

tes med ny tekst.  

 

Følgende tekst slettes fra redegørelsen: 

Lemvig Kommune har årelang erfaring med klimatilpasning, da vi har en række meget 

lavtliggende byområder, som er udfordret af naturligt højvande, stigende grundvands-

spejl og i værste fald gennembrud fra kystsiden. 

 

Regeringen har indgået aftale med KL om, at kommunerne frem mod udgangen af 2013 

skal udarbejde en klimatilpasningsplan, der indeholder en kortlægning af risikoen for 

oversvømmelser og skaber overblik over og prioriterer indsatsen. Klimatilpasningsplanen 

indarbejdes enten direkte i kommuneplan 2013, eller som et tillæg til kommuneplanen. 

Lemvig Kommune har valgt at lave klimatilpasningsplan, som et tillæg til Lemvig Kom-

muneplan 2013-25. Det er således kommunens intention at sende et forslag til klimaplan 

i høring inden udgangen af 2013. 

 

Følgende nye tekst indsættes: 

Der har altid været klimaforandringer, men det globale klima forandrer sig hastigt i disse 

år, og en vigtig årsag er udledning af CO2 og andre drivhusgasser. Klimaforandringerne 

medfører en højere temperatur, højere vandstand og mere regn. I fremtiden forventes at 

opstå flere ekstreme hændelser, og hyppigheden af disse vil også stige. 

 

Lemvig Kommune har årelang erfaring med klimatilpasning, da vi har en række meget 

lavtliggende byområder, som er udfordret af naturligt højvande, stigende grundvands-

spejl og i værste fald gennembrud fra kystsiden. 

 

Det er således vigtigt, at vi ikke kun har fokus på forebyggelsen af klimaforandringer, 

men ligeledes arbejder med at tilpasse os de klimaudfordringer, vi i stigende grad vil stå 

overfor. Det er således vigtigt, at aspektet med klimatilpasning indgår i fremtidigt bygge-

ri og anlæg samt den fysiske planlægning i kommunen. 

 

Vi arbejder aktivt med en klimatilpasningsplan for hele kommunen. En plan som kortlæg-

ger risikoen for oversvømmelse og prioriterer den fremadrettede indsats for at tilpasse os 

klimaforandringerne. 

 

Klimatilpasningsplan 

Overordnet set bygger Klimatilpasningsplanen på en kortlægning af risikoen for over-

svømmelser samt kortlægning af de oversvømmede arealers værdi.  

 

Klimatilpasningsplanen giver os indledningsvis et vidensgrundlag for oversvømmelser i 

kommunen, som løbende kan udbygges og benyttes i tilpasningen til klimaforandringer-
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ne. Planen er endvidere forankret i Kommuneplanen gennem retningslinjer for klimatil-

pasning. 

 

I klimatilpasningsplanen udpeges otte prioriterede områder og indsatser: 

 Oversvømmelser ≤ 10 cm under skybrud 

 Afvandingslag 

 Øvrige lavtliggende områder 

 Thyborøn 

 Afløb fra Lemvig Sø gennem Lemvig 

 Cheminova 

 Nissum Fjord 

 Oversvømmelser > 10 cm under skybrud 

 

Se Klimatilpasningsplan 2014-17 for Lemvig Kommune her. 

 

Temakort i Klimatilpasningsplan 2014-17 

Kortlægning af værdier og risiko for oversvømmelser er placeret i en række temakort. 

Udgangspunktet for temakortene er en opdeling af Lemvig Kommune i kvadrater på 

100m x 100m, svarende til 1 hektar. 

Inden for hvert af disse kvadrater undersøges: 

1. Værdien af den samlede bygningsmasse (målt i mio. kr.) 

2. Sandsynligheden for oversvømmelse i år 2050 (målt i antal oversvømmelser pr. 

år) 

3. Risikoen i år 2050, som er produktet af værdien af den samlede bygningsmasse 

og sandsynligheden for oversvømmelse i år 2050 (målt i mio. kr. pr. år) 

Lokale forhold kan spille ind på de enkelte ejendomme, som gør at forholdene er ander-

ledes end, hvad der fremgår af kortene. Derfor er de viste resultater på temakortene af 

overordnet karakter og benyttes alene til at screene for at udpege problemområder, som 

skal undersøges nærmere. 

 
Værdien af den samlede bygningsmasse - Bygningsværdi 

Temakortet ”Bygningsværdi” viser koncentrationen af værdier i form af bygninger. Byg-

ningsværdierne er kortlagt på baggrund af data fra forsikringsbranchen. Kortet giver et 

billede af værditabet ved en oversvømmelse i det relevante område på 1 hektar. 

 

Sandsynligheden for oversvømmelse i år 2050 – Samlet oversvømmelseskort 

Temakortet ”Samlet oversvømmelseskort” viser den totale sandsynlighed for oversvøm-

melse i det relevante område på 1 hektar i år 2050. Oversvømmelser kan indtræffe som 

følge af stormflod, skybrud, langvarige regnperioder, tøbrud eller i sjældne tilfælde en 

kombination af to eller flere af disse hændelser. 

 

Temakortet ”Samlet oversvømmelseskort” er summen af sandsynligheder for oversvøm-

melse forårsaget af havvandsstand (Havstigningstema), skybrud (Skybrudstema) og be-

grænset kapacitet til at aflede overfladevand i kommunens byområder (Mike Flood be-

regning). 

 

Risikoen i år 2050 – Risikokort 

Temakortet ”Risikokort” viser de gennemsnitlige, årlige omkostninger i år 2050 som følge 

af oversvømmelseshændelser i det relevante område på 1 hektar. Risikoen i år 2050 er 

beregnet som sandsynligheden for oversvømmelse i et givet område gange det værditab, 

som vil følge af en oversvømmelse i det samme område. 
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Risikokortet giver således et billede af, hvor boligejere, virksomheder og Lemvig Kom-

mune bør prioritere løbende klimatilpasning. 

 

3. Kort 

Kommuneplantillæg nr. 10 til Lemvig Kommuneplan 2013-25 indeholder 3 kort samt 1 

visning af sandsynligheden for havvandsstigninger: 

 Bygningsværdikort 

 Havvandsstigningstema 

 Samlet oversvømmelseskort 

 Risikokort 

 

Disse kort og visninger er vedlagt kommuneplantillægget. 

 


