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Kommunikation og 
borgerinddragelse i 
forbindelse med afvikling 
af større anlægsprojekter 

Dagsorden 

– Hvorfor kommunikation og inddragelse?  

– Hvordan kommunikation og inddragelse? 

– Den værdibaserede proces 

– Store anlægsprojekter 

– Lessons learned  

 

HELVA - HELHEDSORIENTERET VANDPLANLÆGNING  2 



06/03/2015 

2 

Hvorfor kommunikation og borger-
inddragelse? 
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Hvorfor inddragelse? 
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Mindre modstand - medejerskab af projekterne 

Bedre projekter – flere synergier med andre tiltag 

Mulighed for fælles drift og vedligehold 

- og beredskab ved skybrud  

 

 

 



06/03/2015 

3 

Hvordan Kommunikation og inddragelse? 
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Find den ”brændende platform” –  f.eks. rent vand til 
forbrugerne /regnvand ud af kloakken. 

Find interessenternes og borgernes interesser. 

 

Klar kommunikation  

 – Hvad er besluttet og hvad er til forhandling?  

 

Få styr på reglerne og beslutningerne: 

Hvad siger loven?  

Hvem har ansvar for hvad? Hvem skal betale? 

Hvad siger lokalplan, spildevandsplan? 

Hvad siger Forsyningsselskabet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Den værdibaserede proces 
 

Målsætning: 

At skabe medejerskab  

Grobund for en fælles samskabelsesproces 

At lytte til brugernes ideer og gøre dem virkelige 

 

Fokus på værdier, drømme og erfaringer. 
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Navn 
adresse 
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Den værdibaserede proces 
Forudsætninger 

Forudsætning 1  : At borgerne reelt skal inddrages – f.eks. i 
udformning af fælles arealer eller håndtering af regnvand i egne 
haver. 

Forudsætning 2: Klare rammer og regler for afkobling, håndtering 
af regnvand, ansvar, økonomi, anlæg og drift.  

 

Hvad skal jeg og hvad må jeg være med til? 

 

God ide at starte med fælles arealer og finde fælles engagement 
og inspiration der, og tage den videre derfra til de private arealer. 
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Hvordan inddrager vi andre end borgerne i 
klimatilpasningen? 

8 

Indsats 
plan-

lægges 

 

H     E     L     V     A 
Indsats 
iværk-
sættes 

 

STOP OP! 
Tænk  

”HELVA” på 
tværs 

Identificer 
alle 

berørte 
parter 

Kortlæg 
ALLE 

behov og 
ønsker 

Tænk ud af 
boxen - 

som 
vandet 
løber 

Identificer 
win-win-
løsninger 

Normaler weise….. 
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Inddragelse af mange interessenter 

Mål og ønsker indhentes – fra ALLE interessenter: 

 

–Regnvandsbassiner for opland – 30.000 m2 - Forsyningen 

–Skybrudssikring - overløb til moser - Forsyningen 

–Målopfyldelse for 5 vandløb, naturlig hydrologi - kommunen 

–Øget naturværdi og diversitet, bilag 4 arter, stork – kommunen/DN 

–Øgede rekreative faciliteter (ridestier, regional sti) –
borgerne/foreninger/kommunen 

–Respekt for/bevarelse af 3 fredninger – kommunen/DN 

–Reduceret udledning af klimagasser - Kommunen 

–Klimasikring af boligområder – borgerne 

–Besparelser på budgetter – kommunen/forsyningen/borgerne 

–Glade borgere – kommunen/forsyningen 
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HELVA - HELHEDSORIENTERET VANDPLANLÆGNING  
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7 model-regnhaver i Middelfart 
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Hvordan kommunikation og inddragelse?  
Lessons learned 
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Keep it simple – klare, nemme budskaber   

- hvad må jeg og hvad skal jeg? 

 

Identificér ildsjæle og træk dem over på jeres side 

Husk troværdighed og tværfaglighed -  erfaren tekniker til de 
tekniske spørgsmål, en erfaren planlægger, natur og 
miljøperson,  m.v. 

Bad cop – good cop – brug rådgivere som stødpude 

De politiske beslutninger kan I ikke rykke ved  

. 

Inddragelse tager tid 

 


