
LYSTRUP ELSTED ELEV FÆLLESRÅD 
BYUDVIKLINGSUDVALGET

Mødereferat fra mødet, den 25. februar 2013.

Til stede: Erik B. Andersen EBA 
Hans Schiøtt HS 
Tage Petersen TP
Birgitte Baltzer BB
Lehn Bang-Mortensen LBM

Afbud: Flemming Larsen FL 
Niels Havvig NH 
Per Hebbelstrup PH

1. Forslag til kommuneplan 2013

Forslaget blev diskuteret og der var enighed om at fremsende kommentarer som i 
vedlagte bilag. 

2. Næste møde

Onsdag, den 8. maj 2013 kl. 19.00 hos Erik.

Tage Petersen



Til Lystrup – Elsted - Elev fællesråd

Der er vedtaget en ny lov om klimatilpasning. Kommunerne skal i den kommende tid 
udarbejde klimatilpasningsplaner.

Aarhus Kommune og Aarhus Vand er gået i gang med et pilotprojekt om klimatilpasning af 
Lystrup. Sidste års skybrud d. 26 august viste, at der var flere forskellige årsager til de 
oversvømmelser, som skete i Lystrup. Der var bla.:

 Regnvandsbassiner, som løb over og gav oversvømmelser

 Motorvejen og jernbanen virkede som barrierer, så vandet ikke kunne 
komme væk

 Oversvømmelser relateret til vandløb

 

Pilotprojektet skal både finde konkrete løsninger på klimatilpasning i Lystrup og give 
løsninger, som kan inddrages i arbejdet med klimatilpasningsplanen for Aarhus Kommune.

Der arbejdes frem imod, at de første tiltag kan foregå i 2014.

Der er i år vedtaget ny lovgivning om finansiering af klimatilpasningstiltag for tag- og 
overfladevand. Denne type projekter kan vandselskaberne finansiere under visse 
forudsætninger. Projekterne kan bla. være ombygning af veje til ”skybrudsveje”, som kan 
lede vandet hen til områder, hvor der ikke sker skade ved oversvømmelser eller indretning af 
grønne områder til at kunne opmagasinere eller bortlede overfladevand under skybrud. 
Projekterne kan både være i privat (f.eks. private fællesveje) eller offentligt regi.

Der er specielt gunstige vilkår for finansiering i 2014, så vi arbejder intensivt på at nå så langt,
at der kan igangsættes projekter i 2014. Der kan findes flere oplysninger om lovgivning, 
finansiering mv. på www.klimatilpasning.dk .

Lige nu er vi i gang med den indledende kortlægning og analyse, men vi forventer at have 
forslag til tiltag klar i slutningen af maj måned. Der vil formodentlig være forslag om projekter
i både kommunalt og privat regi.

Hvis der er interesse for det, vil vi gerne mødes med jer på det tidspunkt, fortælle om 
projektet og de mulige løsninger, samt drøfte den videre proces med jer.

Er I interesserede i et møde eller har spørgsmål til projektet, kan I henvende jer til mig eller 
til Ole Helgren fra Aarhus Kommune (oh@aarhus.dk eller 89404008). Vi holder begge ferie 
fra d. 19. april til d. 6. maj.

 
Med venlig hilsen
 
Anne Laustsen
 

Aarhus Vand A/S
Bautavej 1
8210 Aarhus V.
 
Projektleder
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Dir. +45 8947 1135
E-mail:  ala@aarhusvand.dk
Officielle mails sendes til: aarhusvand@aarhusvand.dk
Selvbetjening, når det passer dig: www.aarhusvand.dk

                                              Side 3

tel:%2B45%208947%201135

	1. Forslag til kommuneplan 2013
	2. Næste møde

