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Kære Sophie Hæstorp Andersen og Kim Rockhill     

 

Tak for jeres henvendelse af 10. marts 2020, hvor I følger min opfordring til at 

komme med forslag til regeringens kommende plan for klimatilpasning. Jeres 

henvendelse er et relevant indspil i opgaven med at finde de rigtige løsninger på de 

udfordringer, som følger af klimaforandringerne. De oversvømmelser, som vi 

tidligere på året så rundt omkring i landet både ved vandløb, søer og kyster, er en 

tydelig påmindelse om nogle af konsekvenserne af klimaforandringer, som vores 

land står over for.  

 

Det er nødvendigt, at vi tager udfordringerne alvorligt og handler på dem, og 

regeringen vil derfor igangsætte arbejdet med en samlet plan for klimatilpasning 

herunder også med fokus på en stærkere koordination af indsatsen. Det er 

nødvendigt med samarbejde på tværs af kommunegrænserne, bl.a. når det handler 

om de store vandløb, hvor der er brug for gennemtænkte og langsigtede løsninger.  

 

Kommunerne skal allerede i dag koordinere og samarbejde på tværs af 

kommunegrænser, og staten bakker op om denne indsats bl.a. med data, 

værktøjer, viden og vejledning. Jeg er selvfølgelig optaget af, om vi fra statens side 

kan gøre mere for at hjælpe kommunerne med det tværgående samarbejde.  

 

Som led i arbejdet med klimatilpasningsplanen vil vi bl.a. se på, hvordan vi får den 

bedste koordination af indsatsen i forhold til alle kommuners håndtering af 

stigende havniveau, grundvand og regnmængder. Vi vil i dette arbejde inddrage de 

relevante erfaringer, der er på forskellige niveauer, herunder også det regionale.  

 

Jeg havde i januar et givtigt møde med Danske Regioner, hvor vi bl.a. drøftede 

regionernes fremtidige rolle i klimatilpasningsindsatsen. Jeg vil også gerne høre 

mere om jeres erfaringer ved lejlighed, men i lyset af den nuværende situation må 

det dog afvente at få sat et møde i kalenderen. 

 

Jeg vil gerne benytte anledningen til at anerkende Region Hovedstadens indsats 

for at understøtte kommunernes klimatilpasningsindsats i jeres område. Det er 

meget positivt og et godt eksempel på, at det inden for de eksisterende rammer er 

muligt at styrke robustheden mod klimaforandringer ved at understøtte 

tværgående klimatilpasningsindsatser.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Lea Wermelin 


