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Et grundvilkår for mennesket i kulturlandskabet 



 

Den fysiske planlægning som afgørende faktor i klimatilpasning 



Planlægning=  

 

Fremtidsorienterede processer  

gennem hvilke aktøren forsøger at få kontrol over sine omgivelser  

for derigennem at kunne gennemføre sine intentioner 



Kontrol får vi ved at: 

• Prioritere mellem funktioner – afvejning 

• Integrere funktioner hvis muligt 

• Adskille funktioner om nødvendigt 

• Fordele resurser 



Miljømålslov: 
Natura 2000 

Vandrammedir. 

Staten: Landsplanlægning 
Landsplanredegørelse 

Statslige interesser 

Landsplandirektiver 

Kommunerne: 

Kommuneplaner 

Kommunerne: Lokalplaner 

 

 

Vækstfora: 

Strategi for erhvervs- 

Udvikling 

 

Råstofplan 

sektorlovgivning 
Regional Udviklings Råd: 

Regional udviklingsplan 

Planhierarkiet 



Klimatilpasning skal have større tyngde i planloven 

 

Obligatorisk at lave klimatilpasningsplaner 

 

For mange kortsigtede beslutninger 

 

Langsigtede beslutninger om byggeri og arealanvendelse 

klimasikres –  



Afgørende ledelinjer for klimaplanlægningen 

 

1. Borgerinddragelse – bottom-up eller top-down? 

2. Helhedsorientering 

3. Funktionsintegration 



Borgerinddragelse 

Manipulation 

Samarbejde 

(dialog) 

Høring 

Information 

Borger Kontrol 

Uddelegeret 

magt 

Ingen  Symbolsk Reel 

Fra høring til 

samarbejde 



Lokal  

viden 

Eksterne 

input 

Viden er vigtig 



Borgerinddragelse rummer store potentialer  

  

Klimatilpasning ofte tekniske løsninger udtænkt af teknisk forvaltning

 - sværere at inddrage borgere  

 - svært at arbejde tværfagligt og inddrage natur og rekreation 

 

Afklar og fordel ansvar og roller 

Stat/kommune/spildevandsselskaber, borgere 



 

Borgerinddragelse rummer store potentialer  

  

Samarbejde om konkrete projekter 

 

Brug eksisterende viden, tidligere ramte områder. 



Helhedsorienteríng – bryd sektoransvaret 

 

Samarbejde på tværs af sektorer  

Alle skal kende hinandens mål, alle skal indtænke andres mål

 

Samarbejde på tværs af kommunegrænserne 

 

 



Funktionsintegration 

 

Heftige regnskyl, ophobede vandmasser i vandløb, søer og 

kloaker, hyppigere stormfloder og stigende havniveau, 

ændret grundvandsstand ??? 

 

Lokal afledning af regnvand i kombination med rekreative 

områder, Natura 2000 områder og kulturhistoriske 

lokaliteter, ekstensivering af landbrug!!! ekstensivering af 

landbrug 



 

Rekreativt område, oversvømmelsesområde, naturområde 



Incitamenter og finansiering 

 

• Nye modeller for solidarisk, tvær sektoriel og 

langsigtet finansiering – men er der ikke grænser for 

hvad vi skal kompensere for? 

• Så mange mål samlet som muligt – klima, natur, 

rekreation, landbrug, kulturhistorie mv 

• Retningslinjer for fordeling af udgifter – hvad kan 

lægges på skat og hvad på afgifter 



* Vi har nok viden til at handle.  

* Vi skal ikke vente på scenarier 

* Langsigtede løsninger kan lettest findes inden 

problemerne er opstået 

* Proaktiv planlægning kan reducere udgifter og fremme 

samarbejdet omkring langsigtede løsninger for 

klimatilpasningen  

* Svært at omsætte generel viden til lokal praksis – 

borgerinddragelse. 

 

-Og husk –  

vand er godt! 

 

 

 


