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Introduktion 

› Orkaner i 2004, 2005 og  
oversvømmelser især i KBH  
i 2010 and 2011:  
Tilpasning skal ske nu og  
klimaforandringer koster dyrt hvis vi ikke klimasikrer 

› Lokale tiltag centrale – hvordan håndteres tilpasningen 

› Hvordan og hvorfor er nogen kommuner ledere og andre 
bagud med indsatser for klimatilpasning 

– Især den institutionelle ramme for policies 

› ! Kapaciteten til at politikudvikle og til at integrere tilpasning 
på tværs – se, formulere og udnytte co-benefits – politisk og 
administrativt lederskab 3 
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Klimatilpasning nationalt 
› Dansk politik for tilpasning: National tilpasningsstrategi (NAS) 

og i by- og kommuneplanlægning 

› Nationalt:  
– Rammelovgivning indenfor miljøområdet og sektoropdeling (‘siloer’) + 

årlig budgetaftale m KL 

› Lokalt: 
– Hovedaktør for miljø- og planlægningspolitikkens implementering 
– Stor forskel i størrelse, erfaring m klimaforandringer, geografi, 

organisationelle ressourcer og strukturer 
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› NAS 2008: 
– Ikke-bindende og brede penselstrøg – mange sektorer 
– Skaber basis for en fælles forståelse: Tilpasning som positiv og en fordel 

› NAS 2012: Handlingsplan 
– Krav for alle kommuner om klimatilpasningsplan baseret på risikokort og 

udpegning af risikoområder per dec. 2013  

− I jan 2014 havde 2/3 lavet planer, resten fulgte efter i løbet af foråret 

– Ændring af Planloven: Lokale klimaplaner ny mulighed  
– Sektor udpeges som skal lave tilpasningsplaner 

− kystbeskyttelse, transport infrastruktur og havne, landbrug, vand og sundhed 

– Financiering taget med i budgetaftalen: til spildevandstiltag 
– ‘Klimatilpasning.dk’ – portal til erfaringsudveklsing, deling af 

tilpasningsviden, cases 
– Etablerer en ad hoc Task Force 
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Klimatilpasning nationalt 
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Tilpasningskapacitet i byer og kommuner 

› Tilpasningskapacitet – og evne til at integrere klima 
politik på tværs af politikinstitutioner 

 
− Kapaciteten til at udvikle og iværksætte strategier og 

initiativer der reducerer risici og sårbarheder knyttet direkte 
eller indirekte til virkningerne af klimaforandringer 

− Når det gæler politikinstitutioner med udviskede grænser 
(til andre aktører og niveauer) er integration af 
klimaforandringer centralt  for tilpasningskapaciteten 
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Tilpasning i kommuner og byer 
› Tilpasningsplaner udviklet 

− Risiko vurdering 

− Prioritering af højrisikoområder  

− Planlægning  og  status af  
implementering varierer 

− Mange tænker det blågrønne ind i byers  
udvikling, samt forsøger involvere borgere  
og virksomheder 

› First movers and tilpasningskapacitet 

− Erfaring med oversvømmelser og sårbarhed 

− Nogle har allerede tiltag ifbm EU’s Flooding Directive  

− Lederskab – fokus og prioritering 

− Allokering af ressource – medarbejdere, vidensopbygning og finansiering 

− Participation…. 
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Kommunale klimatilpasningsplaner: Fokus på vand 
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I hvilket omfang forventer du at følgende vil påvirke din kommune? 
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Klimatilpasning i kommuner og byer på tværs af sektorer? 

 

 

 

 

 

 

Co-benefits og integration af tilpasning  

 Byer og byrum for mennesker og hverdagsliv – grøn og blå infrastruktur bruges aktivt i 
byerne 

 Etablere eller genoprette vådområder og naturområder 

 Landmænd som vandforvaltere – landbrugsland som vandbassin  

 Transport 

 (udvikling af lokale erhverv – grøn vækst og platform for regionale netværk og eksport) 

 (sundhed og rekreation) 9 
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Institutionelle barrierer for tilpasning 

> Generelt 
– Manglende politisk opmærksomhed (erfaringer!)  
– Konkurrence om begrænsede ressourcer – det nære som børnehaver, veje 

osv  
– Manglende vide om faktiske risici, hvad man kan gøre og usikkerhed om 

omfanget af klimaforandringer 

 
For at kunne integrere tilpasningspolitik i andre områder 

- Organisatorisk 

− Silo strukture for den politiske og administrative organisation af 
kommunen – manglende hverdagsfora 

− Rester af isolation af miljøområdet, manglende prioritering … 

› Forståelse: vand håndtering ofte ingeniør perspektiv 
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Institutionelle drivkræfter  i kommuner og byer 
› Ledelse på højt niveau  

› Politisk opmærksomhed og flyttes op på dagsorden  

› Organisation  

− Kommunal POSITIONERING af tilpasning 

− Mekanismer der sikre koordinering og  
samarbejde på tværs, også før  
oversvømmelsen rammer 

− Organisationel kultur– administrativ  
kompetenceopbygning, institutionel læring 

› Framing 

− Co-benefits: bygger alliance med byens centrale aktører, engagerer borgere 
og virksomheder og skabe medejerskab til klimatilpasninguilding alliances, 

− Opbygge forståelse og institutionel læring  11 
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› Og den nationale strategi? 

Rammen!  
› Staten-kommunerne aftaler/NAS 

› National vidensinfrastruktur og task force stor støtte 

› Udveksling af ideer, viden, ekspertise, gennem nationale og 
regionale koordinationsfora  

› Støtte til at være eksperiemtnerende – og opbygge 
læringskapacitet 

› Stadig udestående med den lovgivningsmæssige ramme for 
finansiering, e.g. vandselskaber vs kommuner 
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Institutionelle drivkræfter generelt 
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Konkluderende  

› Kommunal tilpasning afspejler national  
integration (vand, noget natur – ikke sundhed, biodiversitet….) 

› MEN mangfoldigheden af lokale interesser riskerer at afspore 

tilpasningsindsatsen   

› Institutionelle mekanismer på kommunalt niveau 

- Koordination  - også ad hoc fora 

- Forstås som co-benefits – mange involverede sektorer skal 
tænke tilpasning 

- Ledelse! Politisk og forvaltningen 
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Konkluderende 

 
 har potentiale for at igangsætte/fremme 
omstillingen af byer og lokalsamfund – bidrage til 
omstillingensdagsordenen 

 
− Betyder en relativt stærk revision af et traditinelle 

hierarki på politiske dagsordner og målsætninger 
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Tak for jeres opmærksomhed 
- spørgsmål? 

 

 

   Anne Jensen – aj@envs.au.dk 

   Helle Ørsted Nielsen – hon@envs.au.dk 
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