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Energistyrelsen  

Høringssvar til forslag om Danmarks ratifikation af Parisaftalen 

Energistyrelsen har udsendt høring om Forslag til folketingsbeslutning om Dan-

marks ratifikation af Parisaftalen. Med Parisaftalen forpligter Danmark sig til glo-

bale målsætninger om at:  

- holde den gennemsnitlige globale temperaturstigning til et godt stykke 

under 2 °C i forhold til førindustrielt niveau og arbejde for at begrænse 

temperaturstigningerne til 1, 5 °C  

- øge tilpasningsevnen over for de skadelige virkninger af klimaforandrin-

gerne og fremme modstandsdygtigheden, og  

- gøre finansieringsstrømmene konsistente med omstillingen til lavemissi-

on og modstandsdygtighed over for klimaforandringer. 

 

Forsikring & Pension bakker op om Danmarks ratifikation af Parisaftalen. Derud-

over bakker forsikringsbranchen op om en aktiv indsats for at reducere tempe-

raturstigningerne og forebygge mod de skader, det ændrede klima forårsager.  

 

Parisaftalen er først og fremmest en aktiv indsats mod reduktion af CO2-

udledningen og dermed en opbremsning af den globale temperaturstigning med 

deraf følgende klimaforandringer. Men derudover adresserer Parisaftalen beho-

vet for at øge tilpasningsevnen overfor de skadelige virkninger, vi allerede nu 

oplever som en konsekvens af klimaforandringerne. Danmark mærker allerede 

effekterne af det ændrede klima i form af kraftigere skybrud. Et enkelt skybrud i 

2011 kostede alene forsikringsbranchen ca. 6,2 mia. kr. og en lang række byer 

har de senere år oplevet meget voldsomme skybrud. Samtidig er danskernes fo-

kus på skybrudsskader steget.   

 

En undersøgelse foretaget af Epinion for Forsikring & Pension i maj 2016 viste 

blandt andet, at 80 % af danskerne mener, at klimaforandringer skal tages al-

vorligt. 1 ud af 3 husejere i hovedstaden har oplevet at blive ramt af vandskader 

som følge af skybrud, og for 4 ud af 5 danskere vil risikoen for at få klimarelate-

rede skader indgå i deres overvejelser ved køb af ny bolig. Der er derfor en sti-

gende bevidsthed om problemerne og en stigende forventning om, at der bliver 

taget hånd om de udfordringer, klimaforandringerne fører med sig.  

 

En central aktør, når det kommer til forebyggelse, er kommunerne. En del 

kommuner arbejder med forebyggelse, men incitamentet til at gøre noget, inden 
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Side 2 

skaderne sker, er for lille. De fleste kommuner har udarbejdet klimatilpasnings-

planer, men det er et problem, at der ikke er noget krav om opfølgning på disse 

og krav om at opdatere planerne jævnligt – f.eks. hvert fjerde år. Lokalplaner og 

bygningsreglementer bør samtidig sikre, at vi opfører og indretter vores byer og 

boliger, så de er beskyttet mod oversvømmelser, f.eks. ved nultolerance over 

for nyt byggeri i områder med oversvømmelsesrisiko.  

 

Forsikring & Pension bakker derfor fuldt ud op om Danmarks ratifikation af Pa-

risaftalen, og bidrager gerne til arbejdet med at gøre Danmark mere robust 

overfor klimaforandringerne, samt til den grønne omstilling gennem bæredygti-

ge investeringer understøttet af klare rammer fra Folketinget.  

 

Med venlig hilsen 

Marlene Lisa Eriksen 

 


