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Klimatilpasning for fremtiden
Tilpasning til klimaets forandring kræver planlægning og bredt samarbejde
på tværs af kommunegrænser og grænser mellem fag og forvaltninger. Fælles
visioner, mål, strategier og rammer er nødvendige, og ny lovgivning påkrævet.
I en rapport til Danske Regioner har en uafhængig
arbejdsgruppe, som Teknologirådet har nedsat, vur
deret udfordringer, dilemmaer og mulige løsnings
veje i den danske klimatilpasning.
Over hele landet står man overfor omfattende
opgaver og store investeringer for at tilpasse både
by og land til et varmere og vådere klima med mere
ekstremt vejr, stigende havvand og grundvand og
voksende risiko for oversvømmelser og erosion.
Arbejdsgruppen anbefaler stærkt at tage ud
gangspunkt i hele vandets kredsløb i forvaltningen
af klimatilpasningen. Der er brug for overordet na
tional planlægning med fælles mål, strategier og
prioriteringer som ramme for indsatserne..
At løse problemerne lokalt efterhånden som de
opstår er ikke en holdbar vej. Der er brug for hel
hedsplaner og forpligtende samarbejde på tværs
af kommungrænserne for at undgå dårligt funge
rende løsnnger, fejlinvesteringer og fremtidige kon
flikter.
Arbejdsgruppen anbefaler naturbaserede løs
ninger og peger på behov for økonomiske analy

ser, vidensdeling, borgerinddragelse og klarhed om
myndighedsudøvelsen, finansieringen, betalings
modeller og lovgivning. I alt rummer rapporten 26
konklusioner og anbefalinger.
Det meste af arbejdet fandt sted i foråret og som
meren 2020, hvor der blev afholdt fem møder i
gruppen. Ikke alle anbefalinger er endegyldige. De
skal ses som mulige løsningsveje.
»Arbejdet i gruppen har været et fremragen
de eksempel på, hvordan forvaltningen af vand og
klimatilpasning også burde foregå: I en tværfaglig
og ligeværdig dialog på tværs af vidensinstitutio
ner, forsyninger, forvaltninger og rådgivere,« siger
Kristine Kjørup Rasmussen.

Behov for forpligtende fællesskaber
Rapportens første anbefalinger drejer sig om natio
nal rammesætning: Der er brug for en national plan
med overordnede, strategiske mål som ramme for
forvaltningen af klimatilpasningen. Planen skal byg
ge på helhedstænkning, prioritere indsatserne og
fastlægge sikringsniveauer og risikoområder.
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Bredt sammensat gruppe

Fonden

Arbejdsgruppen har bestået af Ellen Højgaard
Jensen, der er direktør for Dansk Byplanlabora
torium, Anders Bækgaard, der er tidligere direk
tør for vandselskaberners forening, DANVA og for
Vandcenter Syd i Odense, Kristine Kjørup Rasmussen, der er biolog og leder af arbejdet med
bynatur og biodiversitet i landskabsarkitektfirma
et SLA, Kirsten Halsnæs, der er professor i klima
og økonomi på Danmarks Tekniske Universitet,
Frank Brodersen, der er afdelingschef i Hoved

stadsområdets Forsyningsselskab HOFOR, og Eva
Sara Kehlet Rasmussen, der er landskabsarkitekt,
indehaver af tegnestuen NATOUR og rådgiver i
firmaet WSP.
Desuden har direktøren for Aarhus Vand, Lars
Schrøder, økonomen Toke Panduro, Aarhus Uni
versitet, juraprofessor Helle Tegner Anker, Kø
benhavns Universitet og advokat Henriette Soja,
advokatpartnerselskabet Horten, bidraget med
oplæg.
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I en spørgeskemaundersøgelse af kommunale medarbejdere om deres erfaring med
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kompetencer,« siger Anders Bækgaard på bag
grund af sin erfaring, især med klimatilpasning i
Odense Kommune.
»Vejen til god klimatilpasning går uundgåeligt via
lange tidshorisonter på f.eks. 25 eller 50 år i kom
munale, regionale og statslige planer for placering
og udvikling af byområder og infrastruktur tæt på
kysten,« tilføjer landskabsarkitekt Eva Sara Kehlet
Rasmussen, der især arbejder med kystsikringspro
jekter.
»Processen bør støttes af tværfaglige samarbej
der og tæt borgerinddragelse, og der er brug for
naturbaserede løsninger, der giver rum for både na
tur og mennesker.«

meget at være stolte af – til trods for, at Danmark er
et af de lande i EU, der er hårdest ramt af skader fra
oversvømmelser,« siger professor Kirsten Halsnæs,
der har beskæftiget sig med klimaøkonomi i mange
år, blandt andet som bidragyder til klimarapporter
ne fra FN’s klimapanel IPCC, og nu leder et projekt
om vurdering af de økonomiske omkostninger ved
oversvømmelser fra havet.
»Vores beslutningsgrundlag mangler videnska
belige vurderinger, hvor beslutningstagere og råd
givere arbejder direkte sammen med eksperter og
den bedst mulige viden deles,« fortsætter Kirsten
Halsnæs. »Vi er bagud med implementering af til
pasningen i mange oversvømmelsestruede områ
der. Det skyldes ofte, at der ikke er etableret et godt
beslutningsgrundlag, som viser hvordan projekter
påvirker lokalsamfundets og borgernes økonomi og
dermed hvem, der skal betale regningen for klima
tilpasning.«

Værdiøkonomiske helhedsanalyser
Klimatilpasningen og risikoen for oversvømmelser
og andre klimahændelser bør indgå i alle økono
miske beslutninger. Og det er på høje tid, at sam
fundet tager stilling til de overordnede mål og
retningslinjer på grundlag af dybtgående værdi
økonomiske analyser.
De værdiøkonomiske analyser skal omfatte både
pengeværdier, kulturværdier, naturværdier og ik
ke-materielle samfundsværdier som f.eks. tryghed,
fællesskab og sammenhængskraft.
»Danmark er i front med vores klimapolitik, men
når det gælder vores klimatilpasning har vi ikke så
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Naturbaserede løsninger
I videst muligt omfang skal klimatilpasning arbejde
med naturen frem for at beskytte menneskeskabte
værdier mod naturens kræfter.
Naturbaserede løsninger kan føje ekstra værdi til
klimatilpasningen, f.eks. i form af landskabsværdier,
biodiversitet og lagring af kulstof så udledningen af
CO2 bliver mindre.
Det meste af Danmarks areal benyttes til menne
skers formål. Derfor er der også behov for at tage
stilling til fremtidens arealanvendelse.
»Klimatilpasning handler om vand og liv på Jor
den i bredeste forstand. Vi bør gå til klimasikringen
og klimatilpasningen med en grundig forståelse af
vandkredsløbets natur, med bæredygtige tekniske
løsninger og med et værdibegreb, der sigter mod
fremtidige generationers livskvalitet,« siger Kristine
Kjørup Rasmussen.

Udgiver

Borgerinddragelse
Borgerne og de lokale aktører skal inddrages tidligt
og omfattende både i udviklingen af ideer, plan
lægning, beslutninger, og etablering af anlæg til kli
matilpasning.
Det kan forbedre projekternes kvalitet, forebygge
modvilje og skabe medansvar for de store og svære
beslutninger, som nødvdendigvis skal være lang
tidsholdbare.
Det er også vigtigt at inddrage borgerne aktivt
i drift og vedligeholdelse af anlæggene, som man
blandt andet kender det fra Nederlandene.

Hvem skal udføre opgaverne?
Arbejdsgruppen har diskuteret fremtidens rolle
fordeling, både når det drejer sig om planlægning,
beslutninger, den udførende rolle, myndighedsud
øvelse og rådgivernes og eksperternes roller. Men
gruppen har ikke som sådan taget politisk stilling til
fremtidens ansvarsfordeling.
En mulighed er at lade de store vandselskaber,
der omfatter flere kommuner, varetage rollen som
operatør i forhold til klimatilpasning og vandafled
ning i hele vandoplande, som de da også i mange
tilfælde har gjort indtil nu.
Der mangler et niveau mellem den overordnede
lovgivning (f.eks. EU’s vandrammedirektiv og over
svømmelsesdirektiv) og den lokale udmøntning i
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kommune- og lokalplaner. Afgørelser om, hvor der
kan bygges og hvilke krav der skal stilles i lokalpla
ner og sektorplaner må ske ud fra strategiske hel
hedsplaner.
Lokalkendskab er nødvendigt i konkrete klima
tilpasningsprojekter. Men et armslængeprincip er
nødvendigt i rollen som myndighed – især i de til
fælde, hvor der skal træffes overordnede beslutnin
ger, som kan forekomme upopulære i en kommune.

ledningsafgiften, dvs. i forhold til vandforbruget i
den enkelte husstand. Betalingen af kystsikring sker
efter et nytteprincip. Bidrag pålægges ’den lodsejer,
der har fordel deraf’.
Disse ordninger er skabt til andre formål og virker
ikke logiske, proportionale eller socialt afbalancere
de i forhold til opgaverne med klimatilpasning.
Bidragsmodellerne bør revideres og tilpasses til
de forskelligartede opgaver.
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Lovgivning
Den nuværende lovgivning er mangelfuld, frag
menteret og kompleks. Det skaber usikkerhed om
planlægning, implementering, godkendelser og fi
nansiering.
Uden at udskyde igangværende aktiviteter bør
der foretages en gennemgribende revision af lov
givningen på området, som det også er intentionen
i forbindelse med det igangsatte arbejde med en
natioal klimatilpasningsstrategi
Der er behov for ny lovgivning om sammenhæn
gende og integreret helhedsplanlægning, både på
nationalt og regionalt plan og både for vandoplan
de og sammenhængende kyststrækninger.
Arbejdsgruppen peger desuden på, at der er be
hov for at sikre håndhævelsen af den eksisterende
lovgivning om naturbeskyttelse og om borgernes
miljørettigheder.

Finansiering
Mange borgere synes, at den nuværende fordeling
mellem statslig, kommunal og privat finansiering er
uklar og uretfærdig.
Der er behov for at tage politisk stilling til, hvor
dan de store investeringer i klimatilpasning skal fi
nansieres i fremtiden. Blandt de mange verserende
forslag er bevillinger på finansloven, en statslig kli
mafond, kommunale lånegarantier, Kommunekre
dit, realkredit, medfinansiering fra forsikringsselska
ber og pensionskasser mm.
Betalingen af vandselskabernes udgifter til på
krævet vandafledning foregår i dag over vandaf
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Vidensdeling
Både hos operatørerne og myndighederne er det
afgørende vigtigt, at der er tilstrækkelig fagkund
skab og kompetence.
For at fremme de bedst mulige løsninger er der
stadig behov for mere viden og bedre tilgængelig
hed til pålidelige data. Denne viden skal strukture
res sådan, at den er let tilgængelig og bidrager til at
nedbryde faglig og organisatorisk silotænkning.
Konkret foreslår arbejdsgruppen, at den fornødne
viden gøres tilgængelig i form af et ’vandatlas’.
»Når vi arbejder med klimatilpasning, er det eks
tremt vigtigt at have de rigtige data om problemer
ne og vores løsninger,« siger afdelingschef Frank
Brodersen, der er bestyrelsesformand i Det Nationa
le Netværk for Klimatilpasning. »Hvis alle de gode
og relevante projekter, vi får udført i Danmark, skal
kunne bidrage til grøn vækst, er det også vigtigt, at
myndigheder og forsyninger stiller sig til rådighed
for at demonstrere og bidrage til at dokumentere
dem.«
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