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Bilag til møde i Teknik- og Miljøudvalget den 25. november 2014 

 
Ændringer i Klimatilpasningsplan 2014 som følge af høringssvar. 

 
Klimatilpasningsplan 2014 har været i høring i perioden fra den 30. juli til den 3. 
oktober 2014. Der er indkommet 8 svar. 

 
Et høringssvar om præcisering af baggrundsberegningerne har givet anledning til en 

uddybende tilføjelse under beskrivelsen af Værdikortet. Tilføjelsen er markeret med 
fed skrift.  
 
 

Værdikortet er lavet ud fra et ejendomsværdikort og et kvalitativt værdikort. 

Ejendomsværdikortet er baseret på den offentlige ejendomsvurdering fra SKAT. Inden for hver matrikel 
er ejendomsværdierne fordelt ud på bygninger. Herved fremkommer kortet, hvor bygningerne er 
farvelagt afhængig af ejendomsværdien. 

Et kort, der kun baseres på ejendomsværdier har sine begrænsninger, da det ikke inkluderer værdier 
som kultur, infrastruktur, sundhed m.m. Derfor har Ballerup Kommune udarbejdet et supplerende kort 
med kvalitative værdier i kommunen, som i særlig grad bør prioriteres i tilfælde af oversvømmelser. I 
udpegningen blev Beredskabet, Forsyning Ballerup og en række kommunale instanser inddraget. 
Herunder ses de kvalitative værdier, som er medtaget: 

 Erhverv: Samfundsnødvendige virksomheder, kemikalier, server (IT) 

 Beredskab: Brandstation, politi 

 Infrastruktur: Transport, elektricitet, gas, vand og spildevand 

 Institution: Sygehus, skole, dag- og døgninstitution, plejecenter, div. uddannelse 

 Kultur: Museum, bibliotek, kirke, kunst 

 Sundhed: Forurenede grunde, afværgeanlæg 

Ejendomsværdikortet og det kvalitative værdikort er kombineret til et samlet værdikort. 
Afhængigt af bygningernes værdier er ejendomsværdikortet omklassificeret til tre kategorier 
- lav, mellem og høj. De tre kategorier er også brugt til inddelingen af kvalitative værdier. Når 
de to kort kombineres vil steder med høje ejendoms- og kvalitative værdi få en høj værdi i det 

samlede værdikort og omvendt for lave værdier. Herved vægtes både ejendomsværdier og 
kvalitative værdier det samlede værdikortet.  

Naturværdier er ikke inkluderet i det kvalitative kort, men er kortlagt via kortet med 
afstrømningsoplande under Klimaudfordringer. 

Værdikortet kan ses på kortet til højre, og hvis du vil se ejendomsværdikortet og det kvalitative 
værdikort hver for sig, så klik på kortfanen. 

 

 


