Opsummering fra strategisk forum om finansiering af tilpasning til
stormfloder
Arrangeret af Teknologirådet, 25. april 2014

9.30 - 9.50 Oplæg ved Per Sørensen (Kystdirektoratet)
 Udfordringen:
- oversvømmelse og storm- og kronisk erosionstruede områder
- Foretrukken beliggenhed af bebyggelse sætter udfordringer i sigte
 Ansvar og finansiering iflg. Kystbeskyttelsesloven
 Nuværende dynamik ved finansiering af kystbeskyttelse
9.50 - 10.10 Oplæg ved Niels Philip Jensen (KL)
 Kommunale erfaringer (Aarhus og Frederikssund)
 Ønsker ift. stormflodssikring og kystbeskyttelse: ændret ansvars- og opgavefordeling imellem stat,
kommuner og grundejere hvad angår planlægning og finansiering.
 KL rejser ønske om fælles udredning af løsningsmuligheder mellem stat og kommuner i årets
forhandlinger om kommunernes økonomi.
 KL ønsker at danne en arbejdsgruppe med interesserede kommuner som skal bidrage med
konkrete forslag, der kan indgå i udredning med Staten.
10.10 - 10.30 Oplæg ved Line Markert (Horten Advokatpartnerselskab)
 Stormflods/stormfaldsloven
 Kystbeskyttelsesloven (forebyggelse) - Hvem skal betale?
- § 3, stk. 5: Grundejere; § 3, stk. 6: Kommuner
- Staten kan finansiere hvis denne som grundejer opnår direkte beskyttelse, eller i øvrigt opnår
en fordel ved foranstaltningen.
- Midler skal afsættes igennem finansloven; andre aktører (e.g. havne og ejerlav) kan
medfinansiere, hvis de opnår direkte beskyttelse
- Lodsejere der direkte eller indirekte får gavn af tilpasningsløsninger kan blive pålagt at betale
 Overvejelser ift. løsningsmodel
- Involvering af de relevante myndigheder og interessenter er vigtig.
- Staten spiller for lille en rolle i et stort problem.
- Bredt samarbejde, hvor staten som udgangspunkt afsætter flere penge, og evt. finansierer
forlods mod at få rettigheder i de beskyttede interesser.
10.30 - 11.00 Joost Stronkhorst (Deltares)
 Kystbeskyttelse er håndteret i organisation med deltagelse af kommune, region og Stat
 Eksempler fra Holland med nationale projekter indenfor kystbeskyttelse
- Omkostninger, fordele og effekter af disse tiltag
 Statslige investeringer i kystbeskyttelse
- Samlet plan for kystbeskyttelse udarbejdet for og betalt af Staten
- Vedligeholdelse af kystlinje betalt af Staten (ca. €60 mio. hvert år)
 Fremtidens kystbeskyttelsesstrategi i Holland: Sandy Strategy
 ’Spatial layer model’ – distingverer mellem fysiske ’lag’ ift. kystbeskyttelse, og påpeger hvor staten
har en speciel interesse i at beskytte.

11.0 - 11.50 Diskussion i grupper (pointer fra diskussionerne)












Klimaforandringerne gør udgifter større end hvad grundejere/kommuner kan kapere.
Kommuner i de indre farvande mangler retningslinjer og vil gerne have hjælp fra staten.
Betalingssystemer er meget ensidigt fokuseret på grundejerne, inddrager ikke andre perspektiver
såsom turisme eller andre private erhverv. Den rekreative værdi er ikke inddraget i de modeller
som eksisterer.
Hvis der er en samfundsgevinst ved kystbeskyttelse og stormflodstilpasning, så skal samfundet
betale.
National tankegang om finansieringsmodel – hele samfundet skal betale ind til en pulje.
Forståelse af almennytte skal udfordres – løsninger kan være skattefinansieret hvis de er til alment
gavn.
Der mangler en incitament struktur til at igangsætte tilpasning til stormflod (og modbygge NIMBYeffekt) – kun omkostninger ved skader bliver dækket som det er nu (Stormrådet).
En fair model og løsninger kræver legitimitet og rimelighed for alle stakeholdere.
Hvis man vælger at fokusere på specifikke områder ift. kystsikring, falder forsikringspræmien så
tilsvarende for de områder?
Pathfinder princip - metode brugt i England til at planlægge og styre kystforandringer.

Fremtidig proces angående stormflodssikring
Teknologirådet planlægger at afholde to følgende arrangementer i løbet af 2014 for at belyse nogle
centrale temaer i forhold til kyst- og stormflodssikring:
1) Tilpasningsløsninger for Københavnsområdet (august-september)
2) Krav til lovændringer indenfor kyst- og stormflodssikring (november-december)

