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EU-revisorerne vil undersøge risikostyringen i forbindelse 
med oversvømmelser 
Den Europæiske Revisionsret er gået i gang med at undersøge, om 
oversvømmelsesforebyggelsen, -beskyttelsen og -beredskabet i EU er baseret på grundige 
analyser og kan forventes at fungere effektivt.  

Revisionsarbejdet begyndte i denne måned, og en beretning forventes offentliggjort i slutningen 
af 2018. 

Bemærkninger til redaktører  

EU's oversvømmelsesdirektiv fra 2007 fastsætter, at medlemsstaterne skal vurdere 
oversvømmelsesrisikoen vedrørende alle vandløb og kystområder, udarbejde oversigter over 
oversvømmelsernes omfang samt de aktiver og mennesker, der er udsat for risiko i de 
pågældende områder, udarbejde risikostyringsplaner for oversvømmelser, træffe 
hensigtsmæssige og koordinerede foranstaltninger med henblik på at reducere 
oversvømmelsesrisikoen, koordinere deres risikostyringspraksis vedrørende oversvømmelser i 
forbindelse med grænseoverskridende vandløbsoplande og undlade at træffe foranstaltninger, 
der kan øge oversvømmelsesrisikoen i nabolandene. For at sikre en omfattende og varig styrkelse 
af deres modstandsdygtighed over for oversvømmelser skal medlemsstaterne i deres 
planlægning tage højde for udviklinger på lang sigt, herunder klimaændringer, og tage metoder til 
bæredygtig arealanvendelse og vandbinding i betragtning. 

Ifølge Det Europæiske Miljøagentur (EEA) ("Flood risks and environmental vulnerability", rapport 
nr. 1/2016) forventes en hyppigere forekomst af ekstreme regnskyl og stigninger i vandstanden i 
de kommende år at øge risikoen for oversvømmelser på grund af nedbør og ved vandløb og 
kyster i Europa. Ifølge et stort genforsikringsselskab tegnede hydrologiske hændelser sig for en 
tredjedel af de økonomiske tab, der blev forårsaget af klimarelaterede ekstreme hændelser i 
perioden 1999-2005 i 33 europæiske lande, anslået til 105 milliarder euro.  

EU finansierer oversvømmelsesrelaterede projekter gennem forskellige 
finansieringsinstrumenter. Under målsætningen om "tilpasning til klimaforandringer og 
risikoforebyggelse" i perioden 2014-2020 kan medlemsstaterne og regionerne f.eks. tildele 
midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden til 
oversvømmelsesrelaterede foranstaltninger. 




