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Hvorfor havvand på land?
Fordi Bush-planen ikke virker

ved Klimachef Morten M. Westergaard



Disposition

• Inden vi kom til havvand på land – proces 
med klimatilpasning

• Havvand på land i praksis og hvordan vil 
vi umiddelbart bruge det?
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Klimatilpasning
– første beslutning I 2008

• Opsamling af regnvand på egen grund i 
nye boligområder

• Udlæg til regnvandsbassiner i nye 
boligområder
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• Pointe : Byråd vil gerne 
tage ansvar – gerne på
simple ja/nej spørgsmål, 
især når emnet er svært



Forår 2010
Klima- og energiministeren 
anfægtede kommunernes 
indsats.
Det så sløjt ud med tilpasning. 
Hvorfor?
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Tilpasning - til hvad?
Ingeniøren 19. marts 2010

I Middelfart Kommune er klimachef Morten 
Westergaard også frustreret.

»Det er beslutningen om valg af 
scenarium, der holder os tilbage. Vi vil 
gerne arbejde for tilpasning, men hvad 
skal vi tilpasse os til? Det er noget noller, 
at vi sidder 98 kommuner og bakser rundt 
i det samme. Vi har brug for noget 
lederskab, og det må regeringen tage.«
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Sommeren 2010

• Klima- og energiminister Lykke Friis, 
sammen med KL’s teknik- og 
miljøformand; Vi skal tilpasse os 
klimascenarie A1B.

• Bolden tilbage til kommunerne
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To seminarer I Middelfart

• Klimatilpasningsseminar for alle byråd I 
trekantområdet den 01. marts. 2011 –
signal fra politikerne ARBEJD VIDERE

• Tour de klimatilpasning for hele teknik- og 
miljøforvaltningen den 07. april 2011
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Ønsket outcome til sagsfremstilling –
fortsat I proces

• At alle myndighedsarbejder, der vedrører fysisk planlægning, arealforvaltning, 
større bygge- og anlægsarbejder, VVM- og miljøarbejde samt relevante forhold 
sammenholdes med klimascenarie A1B i det omfang det er muligt.

• Forvaltningen gennemfører 1-2 større forsøgsprojekter i aktuelle 
områder – eks. er der en landsby hvor analysearbejde er relevant 
(Føns)

• Alle mindre myndighedsopgaver i Teknik- og miljøforvaltningen behandles jf. 
forslag til retningsliner.

• Klimatilpasning integreres i kommuneplan



Havvand på land - I praksis
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Vælg en vandstand…øh
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Fantastisk til screening
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Indtastning: 1,2 meter vand. Diget holder, men 
hvad hvis det ikke gjorde…0,8 meter indtastning?



1,2 meter



Kombineret med Bluespot-kort



Viden forpligter - Hvordan 
kommer vi videre?

• Anvend den fysiske planlægning
– Autoritativ
– Procesorienteret
– Praksis-orienteret
– Helhedsorienteret, forebyggelse og tilpasning

• Allerede konkret borgerønske om at 
aktivere viden. Behandlet på udvalgsmøde 
den 05 september. Kunne ikke ske uden 
Havvand på land



Tak for opmærksomheden

Pointer

• Havvand på land er pædagogisk
• Havvand på land skal reducere kompleksitet –
skal blive mere autoritativt

• Havvand på land bør integreres I den fysiske 
planlægning

• Borgere og politikere vil gerne tilpasning – men 
hold det simpelt

• Konklusion: havvand på land er godt – langt 
bedre end Bush planen – brug det!


