
Det er en god idé at stå sammen om sam-
fundets store opgaver. På denne måde ska-
bes de bedste forudsætninger for i fremtiden 
at kunne forberede os på og møde de udfor-
dringer, vi også ser inden for vand, storm og 
hav.

Dette gælder ikke mindst for forsyninger-
ne og kommunerne. Parterne er nødt til at 
indgå i et tæt og solidt samarbejde for at 
kunne løse de tiltagende klimamæssige 
udfordringer.

Klimakonferencen har til formål at spæn-
de bredt over alle de fordele og ulemper, 
der er ved forskellige former for samarbej-
de om projekter inden for klimatilpasning. 
I denne artikel har vi dog valgt at fokuse-
re nærmere på særligt forsyningernes og 
kommunernes udfordringer, når de skal 
anvende klimatilpasningsreglerne i prak-
sis.

Vi har brug for forsyningerne til at klare de 
klimamæssige udfordringer. Problemet 
med reglerne, som de er i dag, er dog, at 
de ikke afspejler den tekniske 
virkelighed.

Helt overordnet set er de regler, der gæl-
der for klimatilpasninger i dag, ikke 
altid hensigtsmæssige for kommuner og 
forsyninger. Dette ser vi eksempelvis ved, 
at mange klimatilpasningsprojekter sø-
ges gennemført ved de sædvanlige regler 
uden om medfinansieringsbekendtgø-
relsen. Klimatilpasningsreglerne anses af 
mange for snørklede og komplicerede, 
hvilket ikke er meningen. Det er derimod 
meningen, at reglerne skal danne ram-
merne for, at det er attraktivt for både 
kommune og forsyning at gennemføre 
klimatilpasningsprojekter.

Målet for kommunernes og forsynin-
gernes samarbejde er, at deres samlede 
kompetencer udnyttes bedst muligt. Der 
er sket mange positive ting ved samarbej-
det inden for de sidste få år. Der er kom-
met mere fokus på at skabe merværdi 
og synergi med andre projekter, hvilker 
skaber flere samlede løsninger. De nugæl-
dende klimatilpasningsregler giver dog 
flere udfordringer end fordele.

Medfinansieringsreglerne bestemmer 
i dag, at kommunen er projektejer på 
medfinansieringsprojekter. I 2016 skal 
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kommunen medfinansiere 25 % af disse 
projekter. Disse regler giver imidlertid 
ikke megen mening, eftersom det er spil-
devandsselskaberne, der primært har til 
formål af aflede regnvand. Det ville der-
for være oplagt, hvis spildevandsselska-
berne var projektejere, således at vandaf-
ledningsomkostningerne kunne dækkes 
af taksterne, mens andre omkostninger 
kunne dækkes af skatterne. Denne løs-
ning ville skabe merværdi samtidig med, 
at den ville være billigere.

Et forhold der ville skulle løses samtidig 
med dette, er forsyningsselskabernes 
mulighed for at skabe skattemæssige af-
skrivninger for de investeringer, der gen-
nemføres i forbindelse med klimaprojek-
ter. Med det nuværende regelsæt med 
kommunen som projektejer, har forsy-
ningerne i deres finansiering af klimapro-
jekter ikke mulighed for at få skattemæs-
sige afskrivninger for disse investeringer. 
Hvilket med det stigende omfang, som 
klimaprojekter udgør, har væsentlig be-
tydning for forsyningernes økonomi og 
dermed takstens udvikling.

En anden udfordring er, at definitionerne 
af, hvad der kan takstfinansieres, ikke er 
helt gennemskuelige for forsyninger-
ne. Det gør det svært for forsyningssel-
skaberne at forholde sig til, hvilke om-
kostninger der kan finansieres gennem 
taksterne. Det vil lette forsyningsselska-
bernes kontrol af klimatilpasningsprojek-
terne væsentligt, hvis der var mere klar-
hed på dette område. 

Et forhold, der også trænger sig på, er at 
forsyningerne i dag ikke kan bruge en sø 
eller en å som mellemstation i forbindel-
se med et skybrud. I det øjeblik vandet 
havner i åen, ændrer det formelt karakter 

til åvand, og så må forsyningerne ikke 
igen bringe det ind i sine afløbssystemer 
for endelig afledning. I forbindelse med 
etablering af regnvandssystemer er det 
oplagt at benytte recipienter til midlerti-
dig forsinkelse/opmaganisering af regn-
vand indtil, der igen er plads i afløbssy-
stemet.

Endvidere er Forsyningssekretariatets 
kontrol af klimatilpasningsprojekter for 
unødvendig og ressourcekrævende. For-
syningssekretariatet bør kun efterse, at 
takster ikke anvendes til andre formål end 
afledning af vand. På den måde skaber vi 
et højere tempo i klimatilpasningen.

Endelig har vi også behov for at skabe 
flere muligheder for kommunerne til at 
håndtere klimaændringerne de steder, 
hvor klimatilpasningerne alligevel ikke 
kan føre til at oversvømmelse undgås. 
Dette kunne eksempelvis være en lang-
sigtet afvikling af boliger, der ligger ste-
der, hvor der igen og igen sker oversvøm-
melser.

Disse ovenstående eksempler på udfor-
dringer er blot få af dem, som kommu-
nerne og forsyningerne står overfor i 
hverdagen. Vi er nødt til at finde en løs-
ning på disse udfordringer, hvis vi skal 
sikre en langsigtet effektiv klimatilpas-
ning. De nævnte eksempler er blot et lille 
udvalg af de mange udfordringer, der vil 
blive taget op på klimakonferencen. 

På klimakonferencen er det hensigten at 
”komme hele vejen rundt” i form af man-
ge og korte indlæg, der målrettet vil give 
et overblik over den tekniske, juridiske og 
økonomiske situation, som den ser ud i 
dag – uanset hvem man er, når der opstår 
en udfordring med naturkræfterne. 
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