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Folketingsmedlem Søren Egge Rasmussen har d. 1. august stillet mig følgende 

spørgsmål S 65, som jeg hermed skal besvare. 

Spørgsmål nr. S 65.: 

"Vil ministeren tage initiativ til at ændre og forbedre reglerne for klimatilpasning i 

kommuner, således at reglerne bliver som fra januar 2013, og dermed ophæve den 

ændring om 25 pct. kommunal medfinansiering, som venstre-regeringen indførte i 

2016, og som har medført, at kommuner og spildevandsselskaber i langt mindre 

omfang har gennemført håndtering af regnvand som billige overfladeløsninger i 

stedet for at gennemføre dyre nedgravede løsninger?" 

Svar 

Vi vil en ny retning i dansk politik, og det gælder ikke mindst, når det kommer til 

klima og miljø. Vi ser flere ekstreme vejrhændelser i Danmark, eksempelvis tørken 

sidste år og de mange voldsomme skybrud og oversvømmelser, der har ramt lan-

det de seneste år. Vi har hævet ambitionerne i kampen mod klimaforandringerne, 

og vi skal også som samfund investere klogt og rettidigt i effektiv og grøn klimatil-

pasning.  

Kommuner, vandselskaber og borgere skal kunne gå sammen om løsninger, som 

bedst og billigst forebygger oversvømmelser og beskytter borgere og virksomheder 

mod store skader. De billigste løsninger er ofte dem, der laves over jorden. De kan 

spare samfundet for store summer. De seneste år er antallet af ansøgninger til den 

type projekter faldet. Den udvikling vil jeg gerne vende. Regeringen vil derfor udar-

bejde en plan, som skal sikre en effektiv, klog og velkoordineret klimatilpasning, så 

vi kan forebygge og klimasikre i fællesskab og til gavn for borgerne. I den forbindel-

se vil vi se på reglerne for medfinansiering af klimatilpasning.  

Med venlig hilsen 

 

Dan Jørgensen 

 2018-19 (2. samling)
S 65 endeligt svar  

Offentligt


