ÆRØ
KOMMUNE

Kommuneplantillæg nr. 5

Klimatilpasningsplan for Ærø Kommune

Forord
Denne plan integrerer Ærø Kommunes Klimatilpasningsplan, i Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune.
-

En vejledning, der fortæller, hvad en/t kommuneplan/kommuneplantillæg er.
Forslag til kommuneplantillæg med redegørelse og kommuneplanrammer.

Planens redegørelse beskriver planens baggrund, forholdet til omgivelserne mv. Her findes også en oversigt
over tilladelser fra andre myndigheder end Kommunalbestyrelsen, der kan være nødvendige for
gennemførelsen af eventuelle byggerier eller ændrede anvendelser.
Kommuneplanrammerne er bindende for kommunen, da der f.eks. ikke må laves lokalplaner, der strider mod
Kommuneplanrammerne.

Kommuneplantillæg og offentlighedsperioden
Når Kommunalbestyrelsen har udarbejdet et forslag til et kommuneplantillæg, offentliggøres det i mindst 8
uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til
ændringer.
Dette forslag er i offentlig høring fra d. 21. januar 2014 til d. 18. marts 2014.
Indsigelser eller forslag til ændringer sendes så vidt muligt som e-mail til post@aeroekommune.dk eller pr.
brev til Ærø Kommune, Statene 2, 5970 Ærøskøbing senest d. 18. marts 2014.

Miljøvurdering
I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der gennemføres en screening af planer,
der har betydning for fysiske arealer for at se, om der er behov for at gennemføre en egentlig miljøvurdering
af planen. Ved en indledende miljøvurdering (screening) af planen er der foretaget en vurdering af, hvorvidt
kommuneplantillægget har væsentlig indvirkning på miljøet på en række områder (bl.a. kultur, trafik,
befolkning og naturbeskyttelsesinteresser). Ved en indledende screening af kommuneplantillægget vurderes
det, at der ikke er behov for en miljøvurdering af planen. Vurderingen fremgår af kommuneplantillæggets
redegørelse.

Klagevejledning for miljøvurdering
Kommunens afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering kan, jævnfør miljøvurderingslovens § 16, stk.
1, påklages efter bestemmelserne i planloven. Ifølge planlovens § 58, stk. 1, nr. 4 kan kun retlige spørgsmål
påklages.
Enhver med retslig interesse i sagens udfald kan også klage over afgørelsen. Eventuel klage bliver afgjort af
Natur- og Miljøklagenævnet, og afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Klagen
sendes så vidt muligt som e-mail til post@aeroekommune.dk eller pr. brev til Ærø Kommune, Statene 2,
5970 Ærøskøbing. Klagen skal være modtaget af kommunen inden 4 uger efter planens offentliggørelse.
Ærø Kommune sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet.
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Vejledning
Til kommuneplanen er det af og til nødvendigt at udarbejde et tillæg. Kommuneplantillæg kan f.eks.
indeholde ændret arealanvendelse eller byggemulighed inden for et afgrænset område, udlæg af nye eller
ændringer af eksisterende rammeområder eller ændringer til kommunens hovedstruktur. Efter
Kommunalbestyrelsen har vedtaget et forslag til kommuneplantillæg, skal forslaget i offentlig høring i
minimum 8 uger.
Ofte udarbejdes kommuneplantillæg i forbindelse med en konkret i lokalplan. I henhold til Lov om
planlægning § 23 c, skal kommunen, hvis et kommuneplantillæg indeholder væsentlige ændringer af
kommuneplanen, afholde en for-offentlighedsfase, hvor der indkaldes idéer og kommentarer til brug i
arbejdet med at lave forslaget til kommuneplantillægget.
Formålet med den forudgående offentlighed er, at denne skal sikre, at borgerne på et tidligt tidspunkt i
planlægningsarbejdet får mulighed for at debattere planlægningsmulighederne, fremsætte forslag og derved
give deres synspunkter til kende, før der er udarbejdet et planforslag, dvs. før planmyndigheden har lagt sig
fast på en bestemt løsning.
Da der er tale om 1. generation klimatilpasningsplaner og der foreligger en vejledning fra Naturstyrelsen om,
hvad planen skal indeholde, har Kommunalbestyrelsen vurderet, at der ikke skal gennemføres en
foroffentlighedsfase på nuværende tidspunkt.
Til gengæld opfordrer Kommunalbestyrelsen alle, der har input til udkastet til klimatilpasningsplanen og /
eller kommuneplantillægget, at benytter den nuværende offentlighedsperiode til at komme med deres
kommentarer og idéer.

Redegørelse for kommuneplantillæg nr. 5
Baggrund for kommuneplantillæg nr. 5
Kommunerne har i forbindelse med økonomiaftalen med staten for 2013 forpligtet sig til at udarbejde en
klimatilpasningsplan inden udgangen af 2013.
Klimatilpasningsplanen skal indeholde en kortlægning af risikoen for oversvømmelse, skal skabe overblik
over og prioritere indsatsen, samt beskrive samarbejdet mellem kommuner og forsyningsselskab i forhold til
organisation og økonomi. Regeringen og KL har aftalt, at klimatilpasning skal være en del af
kommuneplanerne. Som del af kommuneplanerne opnår klimatilpasning fordelene ved de virkemidler, der
hører til kommuneplanerne. Dette kommuneplantillæg udarbejdes for at indarbejde klimatilpasningsplanen i
kommuneplanen. Klimatilpasningsplanen indarbejdes i kommuneplanens hovedstruktur, retningslinjer og
planredegørelsen for kommuneplanen. Da klimatilpasning, ikke tidligere har været en del af
kommuneplanen, er der tale om ny tekst.

Miljøvurdering af Kommuneplantillæg nr. 5
I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer skal bl.a. kommuneplaner, der kan få væsentlig
indvirkning på miljøet, miljøvurderes. Som følge heraf skal denne plan ’screenes’ (en kort indledende
vurdering) og Kommunalbestyrelsen skal beslutte om en egentlig miljøvurdering er nødvendig. Denne
beslutning skal offentliggøres før den endelige godkendelse/vedtagelse af kommuneplantillægget.
Beslutningen fremgår af konklusionen og fremlægges hermed ved fremlæggelse af forslag til
kommuneplantillæg med den obligatoriske offentlighedsperiode på 8 uger.
SCREENING OG KONKLUSION
Klimatilpasningsplanens konklusion er, at der ikke er noget akut behov for at sætte klimasikringstiltag i gang.
Der er behov for en langsigtet planlægning, der tager højde for de langsigtede konsekvenser af
klimaforandringerne. Kommuneplantillæggets retningslinjer sætter rammerne for, hvornår der skal arbejdes
videre med den langsigtede planlægning. Da tiltagene ikke bliver konkretiseret og da de ikke beskriver eller
forudsætter nye installationer eller byggerier, vurderer Ærø Kommune, at der ikke er behov for en
miljøvurdering.

Kommuneplantillæg nr. 5
Klimasikring
Redegørelse
Økonomiaftalen mellem regeringen og KL betyder, at alle kommuner skal udarbejde en klimatilpasningsplan,
som håndterer de områder, hvor klimaforandringerne skaber udfordringer. Ærø Kommune og Ærø Vand A/S
har samarbejdet om at udarbejde klimatilpasningsplanen for Ærø Kommune.
Klimatilpasningsplanen består af en risikokortlægning og en beskrivelse af den indsats kommunen skal gøre.
Risikokortlægningen er lavet ved at sammenholde en kortlægning af sandsynligheden for klimarelaterede
hændelser med en kortlægning af værdier, der kan blive påvirket. De klimarelaterede hændelser er samlet
på et sandsynlighedskort (se bilag 1), der viser hvilke områder, som bliver påvirket af havvandsstigning,
vandløbsstigning, nedbør samt oversvømmelse på grund af manglende kapacitet i kloaknettet.

Værdikortlægningen (se bilag 2) består af ejendomsværdi samt værdier som energiforsyning, vandforsyning,
udvalgte tekniske anlæg, transformerstation osv.
Klimatilpasningsplanen viser, at Ærø Kommune ikke har områder, der både har høj værdi og høj risiko. Da
der ikke er behov for her-og-nu indsats, udarbejdes der ikke rammer for klimatilpasningen i forbindelse med
dette kommuneplantillæg. Ved næste kommuneplanrevision må det vurderes, hvilke områder, der skal
indeholde rammer for klimatilpasning.
Selvom der ikke er nogen områder, der både har høj risiko og høj værdi, så er der områder, der kræver
opmærksomhed, da de f.eks. har mellem værdi og mellem risiko eller høj værdi og lav til mellem risiko. Da
Ærø Kommune står for at skulle gennemføre en kommuneplanproces, har Ærø Kommune besluttet at
indarbejde de områder i den nye kommuneplan. Retningslinjerne beskriver de områder, der er i fokus.

Retningslinjer
-

-

Ærø Vand A/S fortsætter arbejdet med sin kloakrenoveringsplan
Vejnettet langs Drejet skal sikres på længere sigt. Ved udarbejdelsen af næste kommuneplan
vurderes det, om særlige planlægningsmæssige tiltag skal skrives ind i kommuneplanen.
Enkelte vandforsyningsboringer i Marstal skal eventuelt sikres på længere sigt.
Planlægningsmæssige tiltag medtages i vandforsyningsplanlægningen.
Campingpladserne i Ærøskøbing og Marstal har mellemhøj sandsynlighed for oversvømmelse på
længere sigt. Ved udarbejdelsen af næste kommuneplan vurderes det, om det forudsætter at
særlige planlægningsmæssige tiltag skrives ind i kommuneplanen.
Risikoen for, at flyvepladsen på længere sigt bliver oversvømmet er høj. Ved udarbejdelsen af næste
kommuneplan vurderes det, om særlige planlægningsmæssige tiltag skal skrives ind i
kommuneplanen.

Vedtagelsespåtegning
Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 er vedtaget i Ærø Kommunalbestyrelse d. 18. december 2013.
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Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 er endeligt vedtaget af Ærø Kommunalbestyrelse d. 21. maj 2014.
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