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Vurdering af den Evalueringsrapporten af klimatilpasningsindsatsen 

Herunder er et kort resumé af resultater fra evalueringsrapporten. 

Status på udarbejdelse af risikokort for oversvømmelse 
97 kommuner har vedtaget forsalg til klimatilpasningsplan omfattende risikokort for oversvømmelse 
(oversvømmelseskort + værdikort) 
94 kommuner har vist et risikokort i klimatilpasningsplanen. 3 kommuner har fravalgt at vise deres kort, 
fordi man fandt kortene for upræcise.  
71 kommuner har helt eller delvist kortlagt potentielle oversvømmelser fra kloak i deres risikokortlægning. 
77 kommuner har kortlagt potentielle oversvømmelser fra nedbør i det åbne land (uden for kloakoplandet). 
52 kommuner har kortlagt risiko for oversvømmelser fra vandløb 
36 kommuner har inddraget grundvandsstanden i deres risikokortlægning 
64 ud af 78 kystkommuner har korlagt risiko for oversvømmelser fra havvand 

Mål og retningslinjer om klimatilpasning  

Der er set på, hvilke mål og retningslinjer der er indarbejdet i kommuneplanerne i relation til 

klimatilpasningen.  

58 kommuner har udarbejdet retningslinjer om friholdelse af arealer i deres kommuneplan for de 

identificerede risikoområder medmindre der samtidig laves klimatilpasning. 39 kommuner har samtidig ikke 

en retningslinje herom. 

Prioritering af risikoområder 

2/3 af kommunerne har anvendt deres risikokortlægning til at foretage en prioritering af indsatsområder. 

Udarbejdelse af handlingsplan 

Under halvdelen af kommunerne har lavet en handlingsplan for klimatilpasning. Det fremgår dog ikke klart 

af evalueringen, hvad en handlingsplan skal indeholde. 

Det er ikke undersøgt om handlingsplanerne indeholder en tidsplan og om der er afsat penge på budgettet 

til handlingerne. I stedet baseres evalueringsrapportens analyse på en spørgeskemaundersøgelse foretaget 

af COWI. Ud af de 18 medvirkende kommuner har 6 kommuner foretaget økonomiske beregninger af 

handlingernes (projekternes) rentabilitet. 

Økonomi og cost-benefit 

Af rapporten fremgår det at hver 7 kommune har estimeret de samlede omkostninger ved valg af deres 

planlagte klimatilpasningsindsats.  



Opdatering af klimatilpasningsplanerne 

Dele af evalueringen baseres på en interviewundersøgelse af 18 kommuner (COWI). Flere kommuner 

nævner, at klimatilpasningsplanerne bør forankres bedre i lovgivningen, så det sikres at risikokortene 

opdateres når der kommer ny viden.  

Samlet konklusion 

Risikokortlægningen for oversvømmelse burde være udspecificeret i ”temaer” i kommuneaftalen. De 

kommuner der endnu ikke har det tilstrækkelige grundlag (samlede risikobillede) for at prioritere deres 

klimatilpasningsindsats bør færdiggøre kortlægningen. Der er indgået aftale om en færdiggørelse mellem 

de respektive kommuner og ministerierne. 

Da klimatilpasningsplanerne ikke er lovfæstet i Planloven, så er det vigtig, at kommunerne indfører 

retningslinjer i kommuneplanen for arealanvendelse. Derved kan risikoen for oversvømmelser reduceres.  

Indholdet i en handlingsplan bør klart defineres. Enten som et lovkrav eller alternativt gennem en aftale. 

Indsatser skal budgetlægges, ansvaret for fremdrift skal placeres og der skal udarbejdes en tidsplan for 

gennemførelse.  

Indsatserne bør baseres på cost-benefit beregninger, så kommunen på bedst mulig vis kan træffe 

beslutning om de enkelte projekter under hensyntagen til både økonomi og virkningsgrad på den øvrige 

arealanvendelse og i forhold til det samlede vandopland. Dette bør indgå i et nyt lovkrav eller gennem en 

ny aftale. 

Ved at forankre klimatilpasningsplanerne i planloven sikres det, at de løbende ses igennem og opdateres 

om nødvendigt. I denne forbindelse bør kortmateriale justeres og risikobilledet opdateres. En væsentlig 

pointe i forhold til de mange investeringer i klimatilpasningsløsninger, som kommunerne skal foretage. 

 


