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Kære grundejerformænd

København har de seneste år oplevet flere store skybrud,

og prognoserne peger på endnu flere i fremtiden. Der-

for er Københavns Kommune, i samarbeide med

hovedstadsom rådets forsyningsselskab (HO FOR), i
gang med at klimatilpasse byen, så der skabes plads til
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kloakkerne bliver overfvldte' og bven

Da mange pladser og veje ikke er kommunale, har vi brug
for, at I, som beboere på en privat fællesvej, hjælper til
med, at regnvandet håndteres hensigtsmæssigt på din vej.

rÅ I OO % MEDFINANsIERING TIL
AT KLTMASTKRE DtN VEJ
Naturstyrelsens bekendtgørelse om medfinansiering

gør det muligt for ejere af private fællesveje at sØge

HOFOR om 100 %o medfinansiering til etablering af et

privat klimatilpasningsprojekt. Medfinansiering af et

privat klimatilpasningsprojekt betyder, at I vil stå som

projektejer med ansvar for anlæg, drift og vedligehold.

HOFOR vil på den anden side løbende dække alle

de udgifter til anlæg, drift og vedligehold knyttet til
regnvandshåndtering, som I måtte have.

Et klimatilpasningsprojekt på vejen mindsker
vandmængden i kloakken, og reducerer dermed risikoen

for oversvømmelse af gader og kældre. Enten ved at lede

vandet til et nedsivningsanlæg eller forsinke det, inden det

strømmer i kloakken.
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Klimasikring af jeres vej vil reducere

risikoen for oversvømmelse i ieres

område og hjælpe til at kloaknetrer

ikke overbelastes, så andre områder i

København oplever oversvømmelser.

Samtidig vil det være en oplagt

mulighed for at udbedre eventuelle

påbud eller give vejen et rekreativt
løft. Sammentænkes de to processer, skal I udelukkende

finansiere den del, der IKKE vedrører de tekniske

løsninger relateret til regnvandshåndteringen.

100 % medfinansiering er gældende indtil 31. december

2015. Herefter vil det være muligt at opnå 75 o/o

medfinansiering.

HøR MERE PÅ INTORMATIONSMøDET
DEN 27. AUGUST
Hvis du vil høre mere om muligheden for at

klimatilpasse jeres vej, eller stille spørgsmål til
medfinansieringsordningen, skal du tilmelde dig
infomødet d.27. august 2015 pi www.tilmeld.dk/
skabpladstil regnvand.

Nærmere information om tid
og sted får I i forbindelse med tilmeldingen.

Vi glæder os meget til at klimatilpasse
København i fællesskab med jer.

Med venlig hilsen
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KøBENHAVNS KOMHOFOR


