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NATIONAL KLIMATILPASNINGSPLAN 

VEJEN TIL HELHEDSORIENTEREDE LØSNINGER 

  

VIRTUEL OG FYSISK WORKSHOP 6. OKTOBER KL. 9.00 – 12.00  

 

VANDHUSET, GODTHÅBSVEJ 83, 8660 SKANDERBORG 

 

Den 30. juni 2021 holdt DANVA en workshop, hvor eksperter udefra sammen med DANVAs medlemmer 

diskuterede udfordringer og løsninger i forhold til klimatilpasning og vandselskabernes rolle og 

aktiviteter.  

 

Lige nu afventer vi en invitation fra Miljøministeriet til at komme med forslag til løsninger på de 

udfordringer der er meldt ind fra aktørerne til det nationale klimatilpasningsarbejde. Det skal dog ikke 

afholde os fra handling, og derfor inviterer vi nu til en workshop eksklusivt for DANVAs medlemmer for 

at høre jeres budskaber og synspunkter inden den officielle høring fra Miljøministeriet. 

 

Der er afsat god tid til diskussion og bidrag fra deltagerne. Hvis du vil deltage med et oplæg baseret på 

jeres erfaringer med klimatilpasning, så skriv eller ring gerne til Miriam Feilberg: mfe@danva.dk – 2244 

1452 For tilmelding i øvrigt, skriv til Britt Cramer Dalén bd@danva.dk – skriv om du deltager fysisk 

eller online. 

 

 PROGRAM 

9.00 Velkomst ved Carl-Emil Larsen, DANVA 

9.15 – 9.30 Klimatilpasning som arena for bæredygtig omstilling ved Birgitte Hoffmann, 

Aalborg Universitet 

09.30 – 10.15 Inspirationsoplæg ved DANVA-medlemmer 

10.15 – 10.25 Kort pause 

10.25 – 11.15  Workshop/diskussion i grupper 

11.15 – 12.00 Fælles diskussion og opsamling 

12.00 Afslutning 

 

På denne workshop tager vi udgangspunkt i vandselskabernes erfaringer og samler op på aktør- 

workshoppen den 30. juni, hvor hovedpunkterne var: 

• Der er behov for mere helhedsorienteret tilgang til klimatilpasning, hvor alle aktører involveres 

på et tidligt stadie, evt. på mere strategisk niveau, og hvor der etableres bedre samarbejde på 

tværs af nuværende administrative grænser. 
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• Der bør ikke ændres ved nuværende myndighedsfunktioner, men vandselskaberne kan 

få større rolle og nye opgaver som operatør. Der var overvejende enighed om, at der 

ikke er behov for nye administrative enheder. 

• Det er vigtigt, at klimatilpasning får den nødvendige plads og finansiering blandt øvrige 

kommunale opgaver, evt. med national finansiering på nogle områder.  

• Udfordringerne med finansiering kan ikke håndteres alene med nytte og gavn-

princippet. Derudover skal udfordringerne omkring effektiviseringskrav håndteres som 

forudsætning.  

• Der er behov for bedre inddragelse af borgere og andre interessenter. 

• Vand er en dansk styrkeposition, men det kræver forskning og udvikling at få det fulde 

udbytte af det, ikke mindst internationalt.  

• Digitalisering kan bidrage afgørende til bedre klimatilpasning.  

• Klimatilpasning kan med fordel tænkes sammen med andre centrale dagsordner: 

reduktion af CO2-udledninger, styrkelse af biodiversitet og verdensmål i det hele taget. 

 
 


