National plan for havvand
Tilbage i Mit Hus 2018-03 skrev
vi, at en løsning med at lægge
opgaverne med kystbeskyttelse
i kommunernes hænder, ikke var
optimal.
I PL er vi vant til, at vore synspunkter har det med at slå igennem ”på sigt” – så selv om vi ikke
den gang fik så meget spalteplads ud af det, kan vi nu glæde
os over, at endnu en af vores
holdninger, synes at finde bred
støtte.
På dr.dk kunne man således
16. oktober 2020 læse et stort
indslag om, at der ud fra betragtningen ”Vandet kender ikke kommunegrænser” nu er eksperter og
politikere, der – ligesom PL - efterlyser en national plan for beskyttelse af kysterne.

Kommunerne selv efterlyser
også en overordnet faglig styring,
idet de ikke vurderer, at de forskellige kommuner selv kan sidde
med en sådan. Desuden vil man
gerne undgå ”klat-løsninger” i de
enkelte kommuner.
Hver enkelt kommune er for
lille et område set i forhold til,
hvad oversvømmelser vil/kan
dække, og dermed er det for
svært for den enkelte kommune
at kunne træffe løsninger, der
også tilgodeser de nødvendige
overordnede samfundshensyn.
Desværre ser det ikke ud til, at
Miljøministeriet ser på en sådan
plan i øjeblikket, men det politiske budskab synes at være, at det
kommer til at indgå ”som en del
af regeringens kommende klimatilpasningsplan”.

Umiddelbart er der så desværre igen kun at krydse fingre og
håbe på, at der rent faktisk sker
noget konkret inden for en overskuelig fremtid. Men den politiske bevågenhed synes dog ved at
være der, så positive - som vi altid
forsøger at være - finder vi, at der
er plads til at være (i hvert fald
mere) fortrøstningsfulde.
Omvendt kommer dette til at
blive rigtig, rigtig dyrt for samfundet, så regningen vil givet
lægge en dæmper på, at man
kommer alt for langt frem i skoene – i hvert fald mens corona-krisen fortsat kradser eller hvis man
komme op til et valg.
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