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Beslutningstema
Administrationen har i efteråret 2020 igangsat konkretiseringsplan for skybrudshåndtering i
Hvidovre Nord. For at inddrage borgerne i processen planlægges der for:
•
•
•

Virtuelt inspirationsmøde d. 5. maj kl. 19.00-20.30
Fysisk temadag d. 11. maj kl. 17.30 – 19.00
Opfølgende virtuelt møde d. 19. maj kl. 18.00-19.30

Teknik - og Miljøudvalget orienteres hermed om den kommende borgerinddragelse for
Hvidovre Nord.

Indstilling
Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget
1.

at tage orienteringen om borgerinddragelse i Hvidovre Nord til efterretning.

Sagsfremstilling
Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.
Teknik - og Miljøudvalget er den 7. september 2020 blevet orienteret om opstart af
konkretiseringsplan for Hvidovre Nord og en kommende borgerinddragelse i området.
Konkretiseringsplanen gennemføres i tæt samarbejde med HOFOR, hvor Hvidovre Kommune er
hovedansvarlig for borgerprocessen med indarbejdelse af borgernes idéer i løsningsforslagene i
planen, mens HOFOR vil være hovedansvarlig for beregninger og tekniske løsningsforslag.
Målet med borgerinddragelsen er at skabe en forståelse blandt borgerne om, at det er en
fælles opgave at sikre mod oversvømmelser ved skybrud. Gennem dialog er tanken at give
borgerne medejerskab til opgaven og hermed hjælpe med til at sikre Hvidovre Kommune mod
oversvømmelser/skybrud.
Borgerinddragelsen indledes med et åbent virtuelt inspirationsmøde d. 5. maj, hvor borgerne
introduceres til arbejdet med konkretiseringsplanen, områdets udfordringer og information om,
hvad den enkelte borger kan gøre på egen grund. I denne forbindelse har administrationen
udarbejdet en klimapjece med inspiration til hvordan den enkelte borger kan klimasikre hus og
have.
Borgermødet efterfølges af en temadag d. 11. maj, hvor der vil være en Walk and Talk i
udvalgte områder, hvor beregninger viser, at der er en problematik med skybrudsregn
Temadagen er for de borgere som påvirkes og for de særligt interesserede.
Endelig vil der d. 19. maj kl. 18 – 19.30 være et opfølgende virtuelt møde, hvor der vil blive
samlet op på temadagen.

Politiske beslutninger og aftaler
Ingen

Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune, da arbejdet er indeholdt i den
daglige drift.

Retsgrundlag
Ingen

Høring
Der er ingen høringspligt i denne sag. En vigtig del af projektet er, at administrationen
inddrager borgere og interessenter i området for at sikre løsninger der også i hverdagen giver
værdi i lokalområdet.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen

Miljømæssige konsekvenser
Ingen
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