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Fra: Kaija Jumppanen Andersen 
Sendt: 10. september 2018 11:42 
Emne: Høring - revurdering og ajourføring af risikoområder i henhold til 

oversvømmelsesloven 
Vedhæftede filer: Høringsbrev_Revurdering af udpegede risikoområder i henhold til 

oversvømmelsesloven.pdf; Høringsliste_oversvømmelsesloven 2018.pdf 
 
Kystdirektoratet sender hermed revurdering og ajourføring af risikoområder i henhold til 
oversvømmelsesloven i høring. 
 
Oversvømmelsesloven omhandler oversvømmelser fra vandløb, søer, hav, fjorde og andre dele af 
søterritoriet. Loven har som formål at sikre planlægning og styring af risici for ekstreme oversvømmelser, 
som kan medføre væsentlige negative følger for sundhed, miljø, kulturarv eller økonomiske aktiviteter.   
 
Første planperiode blev gennemført i 2010-2015 med udpegning af 10 risikoområder i Danmark, der 
omfatter 22 kommuner. 
 
Ifølge oversvømmelsesloven, skal der ske en fornyet national vurdering af risiko for oversvømmelse langs 
alle kyster og vandløb med henblik på en revurdering og om nødvendigt ajourføring af udpegede 
risikoområder hver sjette år. 
 
Se vedhæftet høringsbrev. 
 
Høringsmaterialet kan findes her: http://oversvommelse.kyst.dk/ 
 
Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til Kystdirektoratet (kdi@kyst.dk) senest den 22. oktober 2018. 
 
 

Med venlig hilsen 
 
Kaija Jumppanen Andersen 
Kysttekniker - Coastal Engineer, MSc l Vejledning - Klima og Kystbeskyttelse 
+45 20 82 21 80 l kja@kyst.dk 
 
Miljø- og Fødevareministeriet 
Kystdirektoratet l Højbovej 1 l 7620 Lemvig l Tlf. +45 99 63 63 63 l kdi@kyst.dk l www.kyst.dk 
 
Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen.  

Følg os på:  
 

     

http://oversvommelse.kyst.dk/
mailto:kdi@kyst.dk
mailto:kja@kyst.dk
mailto:kdi@kyst.dk
http://www.kyst.dk/
https://www.linkedin.com/company/81331?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A81331%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1460706507847%2Ctas%3Akystdirekt
https://www.instagram.com/kystdirektoratet/
https://www.youtube.com/user/smukkerekyster
https://www.facebook.com/kystdk
https://twitter.com/kystdk
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Kystdirektoratet 
J.nr. 18/02300 
Ref. KJA 
10-09-2018 
 

 

Høring – revurdering af udpegede risikoområder i henhold til 

oversvømmelsesloven 

 

Kystdirektoratet sender hermed revurdering og ajourføring af risikoområder i 

henhold til oversvømmelsesloven1 i høring.  

Oversvømmelsesloven omhandler oversvømmelser fra vandløb, søer, hav, fjorde 

og andre dele af søterritoriet. Loven har som formål at sikre planlægning og 

styring af risici for ekstreme oversvømmelser, som kan medføre væsentlige 

negative følger for sundhed, miljø, kulturarv eller økonomiske aktiviteter.   

Første planperiode blev gennemført i 2010-2015 med udpegning af 10 

risikoområder i Danmark, der omfatter 22 kommuner. 

Ifølge oversvømmelsesloven, skal der ske en fornyet national vurdering af risiko 

for oversvømmelse langs alle kyster og vandløb med henblik på en revurdering 

og om nødvendigt ajourføring af udpegede risikoområder hver sjette år. Det er 

et krav, at der foretages en revurdering af oversvømmelsesrisikoen senest den 

22. december 2018. 

På baggrund af den fornyede nationale vurdering af risiko for oversvømmelse er 

der en række forslag til yderligere udpegninger.  Det foreslås, at byerne, Esbjerg, 

Kolding, Vordingborg og Nyborg udpeges som nye risikoområder. Endvidere 

foreslås risikoområderne Køge bugt og Nakskov væsentligt udvidet. 

Idet det vurderes, at der i de allerede udpegede risikoområder ikke er 

gennemført tilstrækkelige risikoreducerende tiltag, vil der ikke ske ændringer i 

forhold til disse områders status som udpegede. 

                                                             

1 Oversvømmelsesloven refererer til LBK nr. 1085 af 22. september 2017 om vurdering og 

styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer og BEK nr. 894 af 21. juni 2016 

om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af 

søterritoriet 

http://www.kyst.dk/
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Forslaget i sin helhed kan findes på Kystdirektoratets hjemmeside 

oversvommelse.kyst.dk, hvor der også kan læses mere om grundlaget for 

forslaget til udpegningerne af de nye risikoområder. 

Eventuelle bemærkninger skal være Kystdirektoratet i hænde senest mandag 

den 22. oktober 2018. Høringssvar bedes sendt til kdi@kyst.dk og bedes 

markeret ”Høringssvar oversvømmelseslov” i emnefeltet. 

Spørgsmål vedrørende høringen kan rettes til undertegnede på kja@kyst.dk 

eller telefonisk på tlf. 20 82 21 80. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Kaija Jumppanen Andersen 

Kysttekniker 

Kystdirektoratet 

 

 

http://www.kyst.dk/
http://oversvommelse.kyst.dk/
mailto:kdi@kyst.dk
mailto:kja@kyst.dk
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Bæredygtigt Landbrug 

Danmarks Naturfredningsforening 

Dansk Erhverv 

Dansk Industri 

Dansk Ornitologisk Forening 

Dansk Vand- og Spildevandsforening 

Danske Havne 

Danske Vandløb 

DHI 

EnerginetDK 

Foreningen af Lystbådehavne i Danmark 

Fritidshusejernes Landsforening 

Greenpeace DK 
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Parcelhusejernes Landsforening 

Sammenslutningen af Danske Småøer 

Udviklingsselskabet By og Havn I/S 

Verdensnaturfonden 

 

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 

Erhvervsministeriet 

Erhvervsstyrelsen 

Forsvarsministeriet 

Kulturministeriet 

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 

DMI 
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Beredskabsstyrelsen 

Energistyrelsen 

 

http://www.kyst.dk/


Fra: Henrik Damsgaard <hed@jammerbugt.dk> 
Sendt: 17. september 2018 08:13 
Til: $Kystdirektoratet (kdi) 
Emne: Høringssvar fra Jammerbugt Kommune vedr. Vejledning om 

kystbeskyttelsesmetoder  
Vedhæftede filer: Revurdering af de risikoområder, der er udpeget i henhold til 

oversvømmelsesloven 3.pdf 
 
Kategorier: Rød 
 
 
 
Venlig hilsen  
 
Henrik Damsgaard  
 
Vand og Natur  
Lundbakvej 5, 9490 Pandrup  
Kontakt  
Hovednummer:  
Direkte nummer:  
Mobil nummer:  
E-Mail: 

Kontakt 
7257 7777 
7257 73450  
4191 2345 0 
hed@jammerbugt.dk  

Postadresse  
Toftevej 43  
9440 Aabybro  
www.jammerbugt.dk  

 

Hvis du sender oplysninger til kommunen, der indeholder personoplysninger, anbefaler vi, at du sender via 
borger.dk (eller virk.dk).  
  
Hvis du sender oplysninger via en almindelig mail, sendes de ikke krypteret og dermed ikke sikkert. 
  
Når vi modtager (og dermed behandler) personoplysninger – passer vi godt på dine oplysninger. Vi opfordrer 
dig til at læse nærmere om dine rettigheder til bl.a. indsigt, berigtigelse af oplysninger samt vores praksis for 
behandling af personoplysninger her 
http://www.jammerbugt.dk/kommunen/privatlivspolitik/ 

 
 

file:///E:/Docserver/00000000-0000-0000-0000-000000000001/Working/a2518fe2-0929-44b6-9eeb-2d04eb06bda0/www.jammerbugt.dk
http://www.jammerbugt.dk/kommunen/privatlivspolitik/


Adresse ved personlig henvendelse: Lundbakvej 5, Pandrup

Kystdirektoratet
Højbovej 1
7620 Lemvig

Revurdering af de risikoområder, der er udpeget i henhold til
oversvømmelsesloven.

En revurdering af de risikoområder, der er udpeget i henhold til oversvømmelseslo-
ven, er sendt i høring. I Jammerbugt Kommune er vi meget forundrede over, at der
stadig ikke er arealer langs Limfjordskysten, der er medtaget som risikoområder.

En stor del af Jammerbugt Kommune er lavtliggende arealer, der afvander til Lim-
fjorden. Det er lavtliggende landbrugsarealer, der i dag er afhængige af diger og
pumper, for ikke at stå undervand. Behovet for at sikre disse arealer mod de ek-
streme vejrhændelser, der forventes de kommen år, bliver kun større.
Det er store frugtbare landbrugsjorde med tilhørende ejendomme, som repræsen-
terer en væsentlig del af plantebrugene i Jammerbugt kommune.

I forbindelse med revurdering af risikoområder er der valgt nogle nye kriterier, som
grundlag for udpegningen. Der skal nu være væsentlige negative følger for sund-
hed, miljø, kulturarv eller økonomiske aktiviteter.
Det har, til vores store forundring ikke medført, at de store meget lavtliggende
landbrugsarealer i Jammerbugt Kommune er blevet omfattet af oversvømmelseslo-
ven.
Det til trods for, at en oversvømmelse af en så stor del af Jammerbugt kommune,
vil medføre store økonomiske problemer for mange ejendomme, det vil medføre en
stor udvaskning af næringsstof til Limfjorden og medføre sundhedsfare dem der
bor i området fordi spildevand fra kloakker bliver ført ud på dyrkningsarealer.

Jammerbugt kommune vil derfor appellere til, at kriterierne for udpegningen revur-
deres, så landbrugsjord og -ejendomme indgår i grundlaget.

Venlig hilsen
Jens Chr. Golding
Udvalgsformand for Teknik- og Miljø

Vækst og Udvikling
Vand og Natur
Toftevej 43, 9440 Aabybro
Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888
raadhus@jammerbugt.dk
www.jammerbugt.dk

Henrik Damsgaard
Direkte 7257 7345
hed@jammerbugt.dk

14-09-2018
Sagsnr.: 01.02.03-P22-2-18



Fra: APO013@politi.dk 
Sendt: 17. september 2018 12:23 
Til: $Kystdirektoratet (kdi) 
Emne: Høringssvar - Rigspolitiet 
Vedhæftede filer: Høringssvar - Rigspolitiet.pdf 
 
Kategorier: Rød 
 
Vedhæftet er høringssvar til ” revurdering af udpegede risikoområder i henhold til 
oversvømmelsesloven”. 
 
 
Med venlig hilsen 
  
Anette Rosengård Poulsen 
Sektionsleder for Geodata 
Geografi og Geoinformatik 
 

 
  
Rigspolitiet 
Koncernstyring, Strategi og Analyse 
Ejby Industrivej 125-135 
2600 Glostrup 
 

Mobil 41 74 90 29 
E-mail apo013@politi.dk 
 

Web www.politi.dk 
Facebook facebook.com/politi 
Twitter twitter.com/rigspolitiet 
 

mailto:apo013@politi.dk
http://www.politi.dk/
http://www.facebook.com/politi
http://twitter.com/rigspolitiet


RIGSPOLITIET   

1     

Høringssvar 
Revurdering og ajourføring af risikoområder i henhold til 
oversvømmelsesloven 

17. 09. 2018 
  

KONCERNSTYRING 
STRATEGI OG ANALYSE 
CENTER FOR LEDELSESINFORMATION 
GEODATA 
 
Polititorvet 14 
1780 København V 
 
Besøgsadresse: 
Ejby Industrivej 125-135 
2600 Glostrup 
 
Telefon 
 
E-mail 
Web 
 

:  4174 9029 
 
:  apo013@politi.dk 
:  www.politi.dk 

 
 

 
 
Rigspolitiet har med interesse læst ”revurdering af udpegede risikoområder i henhold 

til oversvømmelsesloven”, og vil gerne kvittere for det store arbejde. 
 
Arbejdet med fare- og risikokortlægning har direkte relevans for politiet i 
beredskabsmæssig sammenhæng i forbindelse med indsatser imod stormflod. Ligeså 
interessant er imidlertid de landsdækkende sårbarhedskortlægninger, som nok er 
udarbejdet med øje for oversvømmelse, men som har langt bredere 
anvendelsespotentiale. Identifikation og graduering af værdier/potentielle 
farekatalysatorer på dansk grund er således efterspurgt viden i politiet i 
beredskabssammenhæng, hvad enten hændelsen omhandler oversvømmelse, orkan, 
cyberangreb eller terror. 
 
Slutproduktet i form af en kortserie, som graduerer landet efter væsentlighed, er også 
velegnet til politimæssig brug, da det på en let forståelig måde formidler resultatet af 
forholdsvis avancerede modelleringer. 
 
På baggrund af ovenstående vil Rigspolitiet gerne opfordre til tættere dialog. Konkret 
vil Rigspolitiet gerne drøfte muligheder for udveksling af data – både de endelige 
kortprodukter samt den bagvedliggende model og de data denne forudsætter.     
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Anette Rosengård Poulsen 
Sektionsleder for Geodata 
  
Rigspolitiet 
Koncernstyring, Strategi og Analyse 
 



Fra: dw@danske-smaaoer.dk 
Sendt: 20. september 2018 12:45 
Til: $Kystdirektoratet (kdi) 
Emne: Høringssvar oversvømmelseslov 
Vedhæftede filer: Høringssvar oversvømmelsesloven SaDS.pdf 
 
Kategorier: Grøn 
 
Hermed fremsendes høringssvar til vedr. revurdering af udpegede risikoområder i henhold til 
oversvømmelsesloven. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Dorthe Winther 
Formand 
Sammenslutningen af Danske Småøer 
Hov Agre 8 
4245 Omø 
5819 9183 / 6170 5249 
www.danske-smaaoer.dk 
 
 
 

 

Virusfri. www.avast.com  

 

https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient
https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient


 
 
 
 
Til 
kdi@kyst.dk 
 
att. Høringssvar oversvømmelseslov 
 

 
 
 

 

Vedr. Høring – revurdering af udpegede risikoområder i henhold til oversvømmelsesloven. 

Sammenslutningen af Danske Småøer foreslår hermed, at man i forbindelse med revurderingen af 
udpegede risikoområder i henhold til oversvømmelsesloven, udpeger de småøer, som hører under 
Sammenslutningen af Danske Småøer, som risikoområder.  

Selv om småøerne ikke slår ud på de sårbarhedsparametre, som er grundlaget for udpegningen 
(befolkningsantal, arealanvendelse, kulturarv, infrastruktur, risikovirksomheder, beredskab, kritisk 
infrastruktur, økonomisk aktivitet), vil vi alligevel foreslå at medtage småøerne på følgende baggrund:  

• De danske småøer er som følge af deres beliggenhed nogle af de første til at opleve ændringerne i 
klimaet med deraf følgende mere voldsomt vejr og oversvømmelsesrisiko.  
 

• Begrundet i det lave indbyggertal har øboerne ikke de store muligheder for selv at etablere 
nødværge i forbindelse med oversvømmelse, ligesom ødelæggelse af øernes infrastruktur (havn) vil 
kappe adgangen til fastlandet. 
 

• På trods af øernes arealmæssige lidenhed har småøerne stor betydning for den danske kulturarv.  
 

 

 

Venlig hilsen 

 

Dorthe Winther 
Formand  
Sammenslutningen af Danske Småøer 
 

 

 

 

 

Sammenslutningen af Danske Småøer 
Strynø Brovej 12, 5943 Strynø 

tlf. 6251 3993   
mail: sekretariatet@danske-smaaoer.dk          www.danske-smaaoer.dk 

 
Sammenslutningen af Danske Småøer omfatter 27 små øer, som ikke er egen kommune og ikke har bro eller dæmning.  

mailto:kdi@kyst.dk
mailto:sekretariatet@danske-smaaoer.dk
http://www.danske-smaaoer.dk/


 
 

 
 



Fra: MØLLER-JENSEN, HANNE FRIMODT <HMJ.TF@Taarnby.dk> 
Sendt: 11. oktober 2018 17:03 
Til: $Kystdirektoratet (kdi) 
Emne: Høringssvar vedr. revurdering og ajourføring af risikoområder 
 
På vegne af Tårnby Kommune fremsendes følgende høringssvar: 
 
Landdige fra Kalveboddiget til Ullerup er under anlæggelse og forventes færdig anlagt primo 2019. Diget 
etableres i overensstemmelse med Kystdirektoratets tilladelse af 22. februar 2018 (j.nr. 17702839-41). 
Risikoen for oversvømmelse fra syd (Køge Bugt) vil således  være væsentligt reduceret, når risikoplan 2021 
udarbejdes,  i forhold til de data der har ligget til grund for vurderingen af risikoen i udpegningen. 
 
Tårnby Kommune vil på den baggrund anmode om en revurdering af risikoen ved oversvømmelser fra syd. 
 
Samtidig er det kommunens ønske at risikoområdet navngives 'Køge Bugt, Tårnby og København', da 
oversvømmelserne langs Amagers østkyst ikke genereres fra Køge Bugt og rammer både Tårnby og 
Københavns Kommuner. 
 
Tårnby Kommune tager i øvrigt udvidelsen af risikoområdet til efterretning. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Hanne Møller-Jensen 
Byplankoordinator 
Tårnby Kommune 
tlf. 32471528 
 
 
________________________________ 
Gør dig selv en online tjeneste - sig farvel til køer, ventetoner og åbningstider og goddag til digital 
selvbetjening. 
 
På www.borger.dk og www.taarnby.dk har du adgang til digital selvbetjening og digital post døgnet rundt - 
og nøglen er dit NemID. 



Fra: Anders Edstrand <CG8E@kk.dk> 
Sendt: 12. oktober 2018 10:54 
Til: $Kystdirektoratet (kdi) 
Cc: Charlotte Korsgaard; TMFKP BU Rådhuspost; Birthe Bertelsen; Jens Nejrup; Jan 

Rasmussen 
Emne: SV: Høring - revurdering og ajourføring af risikoområder i henhold til 

oversvømmelsesloven 
 
Kategorier: Grøn 
 
Til Kystdirektoratet 
 
Københavns Kommune, Teknik – og Miljøforvaltningen har modtaget direktoratets mail af 10. september 
2018 i anledning af høring om revurdering og ajourføring af risikoområder i henhold til 
oversvømmelsesloven og skal give følgende bemærkninger: 
 

- Revurderingen og ajourføringens opgørelse over antal berørte indbyggere vurderes at være lavt 
sat. Forvaltningen har udført en screening af antal indbyggere i beboelsesejendomme beliggende i 
det område, der kan oversvømmes af en 1000 års stormflod (2015) og alene det antal er højere end 
antal berørte indbyggere vurderet i revurderingen og ajourføringen.  

- For tiden er Ullerup-diget under anlæggelse og dette dige ses ikke indregnet. Diget bør indgå i 
ajourføringen, da det snart forventes færdigt. 

 
Med venlig hilsen  

Anders Edstrand 
Chefkonsulent 
Klima og Byrum 
_______________________________ 
KØBENHAVNS KOMMUNE  
Teknik- og Miljøforvaltningen  
Byens Udvikling  

Njalsgade 13, 4. sal, 4034  
Postboks 348  
2300 København S  

Direkte 2179 6980 
E-mail cg8e@kk.dk 

EAN 5798009809452 
 
Fra: Kaija Jumppanen Andersen <Kaija.JumppanenAndersen@kyst.dk>  
Sendt: 10. september 2018 11:42 
Emne: Høring - revurdering og ajourføring af risikoområder i henhold til oversvømmelsesloven 
 
Kystdirektoratet sender hermed revurdering og ajourføring af risikoområder i henhold til 
oversvømmelsesloven i høring. 
 
Oversvømmelsesloven omhandler oversvømmelser fra vandløb, søer, hav, fjorde og andre dele af 
søterritoriet. Loven har som formål at sikre planlægning og styring af risici for ekstreme oversvømmelser, 
som kan medføre væsentlige negative følger for sundhed, miljø, kulturarv eller økonomiske aktiviteter.   
 

mailto:cg8e@kk.dk


Første planperiode blev gennemført i 2010-2015 med udpegning af 10 risikoområder i Danmark, der 
omfatter 22 kommuner. 
 
Ifølge oversvømmelsesloven, skal der ske en fornyet national vurdering af risiko for oversvømmelse langs 
alle kyster og vandløb med henblik på en revurdering og om nødvendigt ajourføring af udpegede 
risikoområder hver sjette år. 
 
Se vedhæftet høringsbrev. 
 
Høringsmaterialet kan findes her: http://oversvommelse.kyst.dk/ 
 
Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til Kystdirektoratet (kdi@kyst.dk) senest den 22. oktober 2018. 
 
 

Med venlig hilsen 
 
Kaija Jumppanen Andersen 
Kysttekniker - Coastal Engineer, MSc l Vejledning - Klima og Kystbeskyttelse 
+45 20 82 21 80 l kja@kyst.dk 
 
Miljø- og Fødevareministeriet 
Kystdirektoratet l Højbovej 1 l 7620 Lemvig l Tlf. +45 99 63 63 63 l kdi@kyst.dk l www.kyst.dk 
 
Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen.  

Følg os på:  
 

     

http://oversvommelse.kyst.dk/
mailto:kdi@kyst.dk
mailto:kja@kyst.dk
mailto:kdi@kyst.dk
http://www.kyst.dk/
https://www.linkedin.com/company/81331?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A81331%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1460706507847%2Ctas%3Akystdirekt
https://www.instagram.com/kystdirektoratet/
https://www.youtube.com/user/smukkerekyster
https://www.facebook.com/kystdk
https://twitter.com/kystdk


Fra: Julie Nyrop Albers <Juliena@roskilde.dk> 
Sendt: 16. oktober 2018 11:07 
Til: $Kystdirektoratet (kdi) 
Cc: Ane Høiberg Nielsen; Kim Dahlstrøm 
Emne: Høringssvar til udpegning af risikoområder 
Vedhæftede filer: Høringssvar vedr. udpegning af risikoområder.pdf 
 
Kategorier: Gul 
 
Til Kystdirektoratet 
Hermed fremsendes bemærkninger til den foreslåede udpegning af risikoområder for oversvømmelse fra 
hav, jf. vedhæftede.  
I er meget velkomne til at kontakte mig, hvis I har spørgsmål til det fremsendte.  
 
Venlig hilsen 
  
Julie Nyrop Albers 
Specialkonsulent 
Miljø 
  
Roskilde Kommune 
Rådhusbuen 1 
Postboks 100 
4000 Roskilde 
  
Dir. 46 31 37 83 
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Kystdirektoratet

Højbovej 1

Postbox 100

7620 Lemvig

Høringssvar  vedrørende  forslag til  udpegning af risikoområder for oversvømmelse

af hav og vandløb

Roskilde Kommune  takker  for modtagelse af høringsmaterialet vedrørende forslag til

udpegning af risikoområder for oversvømmelse fra hav og vandløb.

Roskilde Kommune er ifølge høringsmaterialet ikke udpeget som risikoområde for

oversvømmelse. På baggrund af de oversvømmelser som  Jyllinge  Nordmark og

inderfjorden har været ramt af siden 2013 samt de kulturværdier, der er  tilknyttet

Vikingeskibsmuseet, finder vi det meget overraskende, at Roskilde Fjord og Værebro

Å  ikke er udpeget som risikoområde.

Roskilde Kommune  beder  derfor om, at alle historiske informationer vedrørende

Roskilde Fjord og Værebro Å indgår  i  vurdering af, hvorvidt områderne skal udpeges

som risikoområder for oversvømmelser.

Det er Roskilde kommunes klare opfattelse, at Roskilde Fjord bør indgå som

risikoområde.

Venlig/hilse

m— »
Karim Arfaoui

Formand for Klima- og Miljøudvalget

Kopi til:

Egedal Kommune: Kommune e ekom.dk

Frederikssund Kommune: Sikker  post  /  Cvr. Nr.: 29189129

Lejre Kommune: Qost@le're.dk

Halsnaes Kommune: mail@halsnaesug

ROSKILDE
KOMMUNE

Klima- og Miljøudvalget
Roskilde Kommune

Rådhusbuen 1

Postboks 100

4000 RoskHde

TH.. 46 31 30 00

kommunen@roski\de,dk

sikkerposl@roskilde.dk

www.roskildedk

5. oktober 2018

Sagsnr. 310934

Brevid. 2961946

Afsnit:

Rel.  RIKJ

Dir. [IL 46 31 35 85

rikkeksgroskndevdk

Abningstider

Mandag—lorsdag 10-15

Fredag 10-14

Telefonlider

Mandag-onsdag 03-15

Torsdag 10-17

Fredag 08-14



Fra: BRS-KRI-16 Rosendahl, Tine Kjelst <BRS-KRI-16@brs.dk> 
Sendt: 16. oktober 2018 11:34 
Til: $Kystdirektoratet (kdi) 
Cc: BRS-KTP-KRI, KRISESTYRING; BRS-KTP-KOB, KOMMUNE OG BORGER; BRS-

KTP-NBR, NATIONALT BEREDSKAB; BRS-KTP-VIA, Viden og Analyse; BRS-
NUC-CH Bro, Charlotte; BRS-KOB-CH Petersen, Henrik Gunnar; BRS-NBR-
02 Schou, Lars Høg Sandau; BRS-VIA-CH Henriksen, Bo Torp; BRS-VIA-14 
Hald, Rikke Linea Lykkebo 

Emne: SV: Høring - revurdering og ajourføring af risikoområder i henhold til 
oversvømmelsesloven [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION] 

 
Kategorier: Gul 
 

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION 

Til Kystdirektoratet 
 
Beredskabsstyrelsen har gennemgået høringsmaterialet vedr. revurdering og ajourføring 
af risikoområder for oversvømmelse fra hav og vandløb og har følgende bemærkninger:  
 
I metoderapporten på s. 76 har man indekseret sårbarheden i beredskabet og brugt 
denne indeksering i skemaet på s. 58 i hovedrapporten og s. 82 i metoderapporten. 
 
Beredskabsstyrelsen har vanskeligt ved at forstå denne indeksering, ligesom formålet 
med indekseringen forekommer uklart. Derudover anvendes begreberne ”nationale 

beredskabscentre” i stedet for ”Beredskabsstyrelsens centre”, ”det statslige 

redningsberedskab” eller lign., og ”lokale beredskabscentre” i stedet for ”kommunale 
redningsberedskaber”.  
 
Under forudsætning af, at det er nødvendigt med en sådan indeksering af forskellige 
myndigheder -som i øvrigt har forskellige opgaver- foreslås det, at det tydeliggøres, 
efter hvilke parametre denne indeksering er foretaget, og hvad formålet med 
indekseringen er. 
 
I tillæg hertil vil Beredskabsstyrelsen gerne på det overordnede plan understrege, at et 
effektivt beredskab/redningsberedskab som udgangspunkt ikke bør anvendes som 
begrundelse for at nedprioritere sikring af et givent risikoområde.  
 
Spørgsmål til ovenstående kan rettes til undertegnede.  
 
Med venlig hilsen 
 
Tine Kjelst Rosendahl 
Fuldmægtig 
  
BEREDSKABSSTYRELSEN 
Krisestyring 
Datavej 16, 3460 Birkerød 
Telefon: +45 4590 6000 / Direkte:+45 2180 6111 
E-mail: brs-kri-16@brs.dk 
www.beredskabsstyrelsen.dk 
 
 
 
 

mailto:brs-kri-16@brs.dk
http://www.beredskabsstyrelsen.dk/


Fra: Kaija Jumppanen Andersen [mailto:Kaija.JumppanenAndersen@kyst.dk]  
Sendt: 10. september 2018 11:42 
Emne: Høring - revurdering og ajourføring af risikoområder i henhold til oversvømmelsesloven 
 
(FMI-KI besked: Denne mail kommer fra Internettet.)  

Kystdirektoratet sender hermed revurdering og ajourføring af risikoområder i henhold til 
oversvømmelsesloven i høring. 
 
Oversvømmelsesloven omhandler oversvømmelser fra vandløb, søer, hav, fjorde og andre dele af 
søterritoriet. Loven har som formål at sikre planlægning og styring af risici for ekstreme 
oversvømmelser, som kan medføre væsentlige negative følger for sundhed, miljø, kulturarv eller 
økonomiske aktiviteter.   
 
Første planperiode blev gennemført i 2010-2015 med udpegning af 10 risikoområder i Danmark, der 
omfatter 22 kommuner. 
 
Ifølge oversvømmelsesloven, skal der ske en fornyet national vurdering af risiko for oversvømmelse 
langs alle kyster og vandløb med henblik på en revurdering og om nødvendigt ajourføring af 
udpegede risikoområder hver sjette år. 
 
Se vedhæftet høringsbrev. 
 
Høringsmaterialet kan findes her: http://oversvommelse.kyst.dk/ 
 
Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til Kystdirektoratet (kdi@kyst.dk) senest den 22. oktober 
2018. 
 
 

Med venlig hilsen 
 
Kaija Jumppanen Andersen 
Kysttekniker - Coastal Engineer, MSc l Vejledning - Klima og Kystbeskyttelse 
+45 20 82 21 80 l kja@kyst.dk 
 
Miljø- og Fødevareministeriet 
Kystdirektoratet l Højbovej 1 l 7620 Lemvig l Tlf. +45 99 63 63 63 l kdi@kyst.dk l www.kyst.dk 
 
Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen.  

Følg os på:  
 

     
 
 

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION 

 
 

 
Vi goer opmaerksom paa, at denne e-mail kan indeholde information, der kun er beregnet for 

mailto:Kaija.JumppanenAndersen@kyst.dk
http://oversvommelse.kyst.dk/
mailto:kdi@kyst.dk
mailto:kja@kyst.dk
mailto:kdi@kyst.dk
http://www.kyst.dk/
https://www.linkedin.com/company/81331?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A81331%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1460706507847%2Ctas%3Akystdirekt
https://www.instagram.com/kystdirektoratet/
https://www.youtube.com/user/smukkerekyster
https://www.facebook.com/kystdk
https://twitter.com/kystdk


modtageren. Hvis du ved en fejltagelse har modtaget e-mailen, maa du ikke anvende indholdet i 
nogen sammenhaeng og vi beder dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge besvar-
funktionen. Samtidig beder vi dig slette alle kopier af e-mailen i dit system uden at videresende eller 
kopiere den. Selvom e-mailen og enhvert vedhaeftet fil efter vores overbevisning er fri for virus og 
andre fejl, som kan paavirke computeren eller it-systemet, hvori den modtages og laeses, aabnes den 
paa modtagerens eget ansvar. Vi paatager os ikke noget ansvar for tab eller skade, som er opstaaet i 
forbindelse med at modtage eller aabne e-mailen. Hvis du har problemer med at aabne vedhaeftede 
filer, kan du finde information paa dette link http://www.fmi.dk/Pages/winmail.aspx. 
 
Please note that this message may contain confidential information. If you have received this 
message by mistake, please inform the sender of the mistake by sending a reply, and then delete the 
message from your system without making, distributing or retaining any copies of it. Although we 
believe that the message and any attachments are free from viruses and other errors that might affect 
the computer or IT system where it is received and read, the recipient opens the message at his or 
her own risk. We assume no responsibility for any loss or damage arising from the receipt or use of 
this message. If you are having trouble opening attached files, you can get further information via this 
link http://www.fmi.dk/Pages/winmail.aspx. 



Fra: Merete Olsen <merete.olsen@koege.dk> 
Sendt: 16. oktober 2018 12:29 
Til: $Kystdirektoratet (kdi) 
Cc: Bjarne Bringedal Svendsen 
Emne: Høringssvar oversvømmelseslov - Køge Kommune 
 
Kategorier: Gul 
 
Køge Kommune har ingen bemærkninger til revurderingen af udpegningen i Køge Kommune. 
Vi har chekket udpegningen af risikovirksomheder og der er pt. ingen risikovirksomheder i 
Køge. 
Det betyder ikke at der ikke er virksomheder med oplag med videre – men der er ikke formelle 
risikovirksomheder.  



Hilsen 
 
Merete Olsen 
Sagsbehandler 
  
Miljøafdelingen 
Teknik- og Miljøforvaltningen 
Torvet 1, 4600 Køge 
Tlf  +45 56 67 68 19 
  
merete.olsen@koege.dk 

www.koege.dk 

 

mailto:merete.olsen@koege.dk
http://www.koege.dk/


 
 

 
 
 

https://www.koege.dk/kommunen/Job-hos-os-2.aspx


Fra: Merete Olsen <merete.olsen@koege.dk> 
Sendt: 16. oktober 2018 15:16 
Til: $Kystdirektoratet (kdi) 
Emne: 2. Høringssvar oversvømmelseslov - Køge Kommune 
 
Kategorier: Gul 
 
Fejl i forrige svar 
Køge Kommune har en risikovirksomhed: 
Novo Nordisk Pharmatech A/S på Københavnsvej 216 
Hilsen 
  
Merete Olsen 
Sagsbehandler 
  
Miljøafdelingen 
Teknik- og Miljøforvaltningen 
Torvet 1, 4600 Køge 
Tlf  +45 56 67 68 19 
  
merete.olsen@koege.dk  

www.koege.dk  

 

 
 

 
  

  
  
  
Fra: Merete Olsen  
Sendt: 16. oktober 2018 12:29 
Til: 'kdi@kyst.dk' <kdi@kyst.dk> 
Cc: Bjarne Bringedal Svendsen <bjarne.svendsen@koege.dk> 
Emne: Høringssvar oversvømmelseslov - Køge Kommune 
  
Køge Kommune har ingen bemærkninger til revurderingen af udpegningen i Køge Kommune. 
Vi har chekket udpegningen af risikovirksomheder og der er pt. ingen risikovirksomheder i 
Køge. 
Det betyder ikke at der ikke er virksomheder med oplag med videre – men der er ikke formelle 
risikovirksomheder.  

mailto:merete.olsen@koege.dk
http://www.koege.dk/
https://www.koege.dk/kommunen/Job-hos-os-2.aspx


Hilsen 
  
Merete Olsen 
Sagsbehandler 
  
Miljøafdelingen 
Teknik- og Miljøforvaltningen 
Torvet 1, 4600 Køge 
Tlf  +45 56 67 68 19 
  
merete.olsen@koege.dk  

www.koege.dk  

 

mailto:merete.olsen@koege.dk
http://www.koege.dk/


 
 

 
  
  

https://www.koege.dk/kommunen/Job-hos-os-2.aspx


Fra: Jacob Coln <bgjmc@fanoe.dk> 
Sendt: 18. oktober 2018 14:03 
Til: $Kystdirektoratet (kdi) 
Cc: Anette Simmelsgaard 
Emne: Høringssvar oversvømmelseslov 
Vedhæftede filer: D2018-40245 Høringssvar 23000293018-271092555224100.pdf; 

Udvalgsbeslutning.pdf 
 
Kategorier: Gul 
 
Fanø kommune ønsker, at indgive vedhæftede bemærkninger til Kystdirektoratets: 
”Høring – revurdering af udpegede risikoområder i henhold til oversvømmelsesloven” 
 
Venlig hilsen 
 
Jacob Coln    
Planlægger  
 
Teknik, Plan & byg 
Skolevej 5-7, 6720 Fanø 
 
Direkte +45 76 66 06 34  
 
E-mail bgjmc@fanoe.dk  
www.fanoe.dk  

 

mailto:bgjmc@fanoe.dk
http://www.fanoe.dk/


Dokumentnr.: D2018-40245

Fanø den 18. oktober 2018

Revurdering og ajourføring af 
risikoområder for oversvømmelse 

fra hav og vandløb
Oversvømmelses direktivet, anden planperiode

Høringssvar 

Fanø Kommune ønsker, at der bliver foretaget en revurdering af Områderne 
Nordby og Sønderho, med henblik på, at de to områder bør optages som 
risikoområder.

Det er Fanø kommunes vurdering, at den risiko der ifølge det, af 
Kystdirektoratet, udarbejdede kortmateriale, er lige så høj for Fanø som for 
eksempelvis Esbjerg. For Nordby og Sønderho vil en oversvømmelse kunne 
afstedkomme u-genoprettelige skader på dansk kulturarv. Både Nordby og 
Sønderho er medtaget i ”Vadehavet – Kulturarvsatlas” fra 2007, udarbejdet 
af Kulturarvsstyrelsen med følgende beskrivelse;

”Nordby er måske Danmarks bedst bevarede skipper-miljø, med en intakt 
bykerne og stråtækte huse fra 1700- og 1800-tallet…”

”Sønderho er en af landets mest helstøbte skipper-byer. Byen er med sin 
særlige struktur og lave huse med stråtage en hel unik bebyggelse…”

Det er Fanø kommunes vurdering at den særlige kulturarv skal ses i relation 
til infrastrukturen, her tænkes i særdeleshed på færgeforbindelsen til Fanø. 
Det vil i forbindelse med oversvømmelse med omfattende ødelæggelser 
til følge være yderst nødvendigt, efterfølgende at kunne forbinde sig til 
fastlandet med henblik på evakuering, nødhjælp og i særdeleshed 
genopbygning. Derfor er færgeforbindelsen med til, at gøre Fanø 
yderligere sårbar i forhold til en lang række af de udpegninger der er 
fortaget.

Fanø kommune håber, at i vil tage kulturarven alvorligt og tildele Fanø 
den hjælp der er behov for ved, at optage både Nordby og Sønderho 
som risikoområder.



132.   Høring - revurdering af udpegede risikoområder i 
henhold til oversvømmelsesloven 

Sagsnr.: 563-2018-4370        Dok.nr.: 563-2018-38153    Sagsbeh.: JMC            Åbent 
  
  
Sagsfremstilling 
I perioden 10. september til 22. oktober 2018 er Kystdirektoratets rapport om revurdering af 
udpegning af risikoområder i henhold til oversvømmelsesloven i høring. 
På baggrund af den fornyede nationale vurdering af risiko for oversvømmelse er der en række 
forslag til yderligere udpegninger.  
Både hovedrapport og metoderapport fra Kystdirektoratet som beskriver årsag, udpegninger og 
metode er vedhæftet som bilag og for adgang til kortmateriale; besøg siden 
www.oversvømmelse.kyst.dk. 
  
Af høringsmaterialet fremgår det, at blandt andet Esbjerg er blevet udpeget til risikoområde. Når 
man iagttager de faktorer der ligger til grund for udpegningen; vil der kunne argumenteres for, at 
også Nordby og Sønderho skal udpeges. 
Fanø har en særegen kulturarv og en påvirkelig infrastruktur (færgen). Sidst nævnte kan blive 
svær, at undvære ved et evakuerings- og genopbygningsscenarie i forbindelse med 
oversvømmelse. 
  
Det er forvaltningens vurdering, at Fanø kommune bør indgive et høringssvar mht. at blive 
udpeget som risikoområde. Hvis Fanø (Nordby og Sønderho) optages som risikoområde vil det 
betyde, at Miljø- og fødevareministeren, ved Kystdirektoratet, skal gennemføre Plantrin 1 
(vurdering og udpegning af risikoområder) der er gennemført på nuværende tidspunkt og Plantrin 
2 (kort over oversvømmelsesfaren og risikoen) der er en kortlægning som skal danne grundlag for 
kommunens risikostyringsplaner. I plantrin 3 er det de udpegede kommuners ansvar at udarbejde 
og senere opdatere deres egne risikostyringsplaner på baggrund af Kystdirektoratets kortmateriale 
og efter anvisning af Kystdirektoratet. 
  
Ved udpegning som risikoområde vil Fanø Kommune opnå hjælp fra statslig side til identificering af 
oversvømmelsesfaren og risikoen. 
  
Lovhjemmel 
Oversvømmelsesloven 
LBK nr. 1085 af 22. september 2017 om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra 
vandløb og søer. 
BEK nr. 894 af 21. juni 2016 om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde 
eller andre dele af søterritoriet. 
  
Økonomiske konsekvenser 
Ingen 
  
Sundhedsmæssige konsekvenser 
Ingen 
  
Miljømæssige konsekvenser 
Ingen 
  
Beslutningsproces 
30.09.2018 Erhvervs, natur- og teknikudvalget 
  
Indstilling 
Forvaltningen indstiller til, at der træffes beslutning om at indgive et høringssvar, hvor der 
fremføres ovennævnte argumenter for at Nordby og Sønderho bliver udpeget som risikoområder. 
  
  
  
Bilag 
563-2018-38143 kdi-2018-_metoderapport_oversvoemmelsesdirektivet 



563-2018-38142 kdi-2018-_hovedrapport-om-revurdering-af-risikoomraader-efter-
oversvoemmelsesloven 

  
  
  
  
  
Erhvervs, natur- og teknikudvalget 2018-2021, den 30. september 2018: 
Fraværende: Karen Jeppesen 
  
Udvalget ønsker at der indgives et høringssvar. 
 
 
bilag4-1.pdf 
bilag4-2.pdf 

Bilag 

kdi-2018-_metoderapport_oversvoemmelsesdirektivet 
kdi-2018-_hovedrapport-om-revurdering-af-risikoomraader-efter-oversvoemmelsesloven 

https://www.fanoe.dk/Files/Files/Dagsordner/committee_189770/agenda_357442/documents/9e8ecaab-eed8-4801-b680-6b58cf496b00.pdf
https://www.fanoe.dk/Files/Files/Dagsordner/committee_189770/agenda_357442/documents/1bc55bc1-1d67-4fcd-9c8e-0246a9f32e78.pdf


Fra: Christoffer Kirk Strandgaard <CHRKS@odense.dk> 
Sendt: 19. oktober 2018 09:53 
Til: $Kystdirektoratet (kdi) 
Cc: Gert Michael Laursen 
Emne: Høringssvar fra Odense Kommune til høring af "Hovedrapport - Revurdering og ajourføring af risikoområder for 

oversvømmelse fra hav og vandløb" 
 
Kategorier: Gul 
 
Odense Kommune har haft ”Hovedrapport - Revurdering og ajourføring af risikoområder for oversvømmelse fra hav og vandløb”, samt 
”Metoderapport - Metode til national risikovurdering af oversvømmelse fra hav og vandløb samt ajourføring af risikoområder” i høring, og vil gerne 
knytte følgende kommentarer til høringsmaterialet: 
 
I forbindelse med implementeringen af EU’s Oversvømmelsesdirektiv blev Odense Fjord allerede i 2012 udpeget som ét af 10 stormflods-højrisiko-
områder, og vi har noteret os, at risikoområdet fra den første planperiode er udvidet, idet der nu tages udgangspunkt i en statistisk 1000 års 
hændelse for både hav of vandløb.  
 
I den forbindelse savner Odense Kommune en begrundelse for, at Kystdirektoratet i ekstremværdi-analysen, har taget udgangspunkt i data fra 
målestationen i Kerteminde Havn (hovedrapporten, side 44), idet både datakvaliteten og tidsseriens længde er bedre for Odense Fjord (Gabet). 
 
Idet Højvandsstatistikkerne er en helt uundværlig del af arbejdet med revurdering og ajourføring af risikoområderne, herunder også 
Risikostyringsplanen, Kommuneplanen og bedre højvandsikring generelt, er det af meget stor vigtighed at kvaliteten af disse statistikker er bedst 
mulig, og Odense Kommune vil gerne knytte følgende kommentarer til dette arbejde: 
 
I forbindelse med den igangværende diskussion af dataseriers længde og middeltidshændelser, har Kystdirektoratet ved flere lejligheder argumenteret 
for, at usikkerheden på sandsynligheden voksede, og blev for stor hvis middeltiden blev mere end 2-3 gange datalængden. Odense Kommune er helt 
enig i ovenstående betragtning, og derfor stiller vi os lidt uforstående overfor Kystdirektoratets beslutning om, at man i Højvandsstatistikken vælger at 
udvide fordelings-funktionens returperiode fra 10-200 år (i 2012-statistikken) til 10-500 år (i 2017-statistikken) på baggrund af datalængder på 
henholdsvis 23 og 27 års. 
 
Idet dataserierne for Odense Fjord er relativ korte og hullede, er det statistiske grundlag,– på den ene side mangelfuldt, og på den anden side - det 
eneste/bedste vi har, er databehandlingen af overordentlig stor betydning, og Odense Kommune vil gerne bemærke følgende til den statistiske 
”udvikling”: 
 



Hvis man tager udgangspunkt i Højvandsstatistik 2012 minder fordelingsfunktionerne for henholdsvis Odense og Roskilde Fjorde ret meget om 
hinanden. Tidsserien for Odense Fjord er på godt 26 år, og lidt kortere for Roskilde Fjord: knap 22 år. Forskydningen imellem fordelingsfunktionerne for 
de 2 fjorde er ca. 20 cm og bunder sandsynligvis i naturgivne forhold. Se figur 1 sidst i teksten. 
 
Dette billede ændres imidlertid fuldstændigt med 2017-statistikken - fra at have ligget ca. 20 cm under, ligger fordelingsfunktionen for Roskilde Fjord 
nu 10 cm over den tilsvarende for Odense Fjord. Begge fjorde har fra 2012 til 2017 haft 3-5 hændelser der indgår i Top-20 skemaet, for hver 
målestation, men stormen Bodil er den eneste væsentlige forskel – men det er den så til gengæld også meget tydeligt… 
 
Odense Kommune finder det meget overraskende at én enkelt hændelse (og så kan den være nok så dramatisk) kan afstedkomme så væsentlige 
ændringer i Kystdirektoratets Højvandsstatistik, som tilfældet har været.  
 
Det er muligt, at det er vores relativ korte tidsserier der bliver styrende for så store ændringer, og i så fald bør datamangel og korte dataserier vægtes 
helt anderledes end tilfældet er. Faktum er, at var Bodil drejet en smule mere til nord, da hun passerede over Danmark, den 6-7 dec. 2013, så var det 
sandsynligvis Odense Fjord der have fået størstedelen af tæskene og ikke Roskilde… 
 
Af 2017-statistikken ses endvidere, at 2006-hændelsen for Odense Fjord, som vi jo har brugt som ”basis” for beregningen af et acceptabelt 
sikringsniveau, er gjort trend-fri og angivet til 170 cm. Såvidt vi husker blev 2006-hændelsen oprindeligt registreret som +204 cm, og senere nedskrevet 
med 8 cm ved overgangen til Euref-89 mv, men hvor er de sidste 26 cm forsvundet hen? 
 
Vi er fortsat lidt bekymrede og ”statistik-sky”, idet vi føler, at en betydelig del af vores administrative grundlag på højvandsområdet bevæger sig vel 
rigeligt, så vi håber, at vi med det dette høringssvar har iværksat en proces, der kan lede os i den rigtige retning, og ind på et mere stabilt grundlag. 
 
 
 
 
 
 



 
Figur 1. Sammenligning af fordelingsfunktioner for Odense og Roskilde Fjorde i hhv. 2012 og 2017 

 
 
 
 



 
 
De bedste hilsener 

Gert Michael Laursen 
Klimamedarbejder 
 
Tlf:    40219789 
Mail: gel@odense.dk 

Og 
 
Christoffer Kirk Strandgaard 
Civilingeniør 
Tlf. 21 39 36 81 
chrks@odense.dk 
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Fra: Susan Rosendal Bennetzen <susan.bennetzen@fredericia.dk> 
Sendt: 19. oktober 2018 11:11 
Til: $Kystdirektoratet (kdi) 
Emne: Revurdering og ajourføring af risikoområder i henhold til oversvømmelsesloven - 

høringssvar Fredericia Kommune 
Vedhæftede filer: Udpegning af risikoområder iht. oversvømmelsesloven - høringssvar.pdf 
 
Kategorier: Gul 
 
Hermed fremsendes høringssvar for Fredericia Kommune. 
 

Venlig hilsen 

Susan Rosendal Bennetzen 
Civilingeniør 
Natur & Miljø 
Fredericia Kommune 
  
72107682 
25339146 
susan.bennetzen@fredericia.dk 
Gothersgade 20, 7000 Fredericia 

 
 

 

http://www.fredericia.dk/
https://www.madsbyparken.dk/
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Natur og Miljø 

Udpegning af risikoområder iht. oversvømmelsesloven - 
høringssvar 
 
Fredericia Kommune har nedenstående kommentarer til det 
fremsendte høringsmateriale. 
 
Generelt om udpegningen 
Der står i rapporten om revurdering af risikoområder: ”Ingen af de 
eksisterende risikoområder vil blive fjernet fra grundet denne 
risikovurdering, da der ikke er gennemført tiltag, der væsentligt nedsætter 
risikoen i de eksisterende områder”. Hvordan kan det konkluderes, når 
der ikke er lavet en status for handlingerne sat i værk i forbindelse 
med 1. generation af risikostyringsplanerne? Vi anbefaler på det 
kraftigste, at der laves en status for igangværende og afsluttede 
indsatser, inden der arbejdes videre med en opdatering af 
risikostyringsplanerne, da det ikke giver mening af skulle ind og 
revurdere områder, som måske allerede er sikret eller på vej til at blive 
det i nær fremtid? 
 
Risikoområdets udbredelse 
Der står i rapporten at enkelte risikoområder udvides. Dette gælder 
bl.a. for Fredericia. Der udvides mod syd ved Sanddal. Dette kan godt 
forsvares. Men at der også udvides også mod øst ved Østerstrand, 
giver ikke rigtig mening i praksis. Derudover var området omkring 
Skærbæk og Skærbækværket også udpeget i 1. generation af 
risikoområder, men dette område er der overhovedet ikke taget 
stilling til i denne udpegning? 
 
Der er gennemført en omfattende klimasikring de senere år i området 
omkring Gammelhavn/Kanalbyen, der væsentligt nedsætter risikoen 
for oversvømmelse her. Ny kote for hele gammelhavn/kanalbyen er og 
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Natur og Miljø 

bliver fremadrettet 2,5 m. Dette bør tages med, før risikoområdets udbredelse fastlægges. 
 
I risiko for vandløb er kun medtaget Erritsø bæk, og ikke Ullerup bæk, der er af samme størrelse, 
og som løber gennem risikoområdet med udløb i Lillebælt ved havnen? Dette vandløb bør tages 
med i vurderingen.  
 
Sårbarhedskortene bør generelt opdateres med nyere data, da flere af dem er forældede 
allerede, og dette kan have væsentlig indflydelse på risikoområdets udbredelse. 
 
Risikovirksomheder: Da Fredericia jo hovedsageligt er udpeget pga. risikovirksomheder i 
havneområdet, bør dette lag opdateres. Risikovirksomheden E. Espersen på Værftsvej er lukket, 
og der er kommet andre, nye risikovirksomheder til (liste og kort med nuværende og 
kommende risikovirksomheder kan fremsendes), Det undrer os ligeledes, at Shells 
havneterminal på Kongensgade 113 ikke vurderes lige så kritisk som f.eks. Samtank på 
Vesthavnsvej 31. 
  
Beredskab: Fredericia Sygehus i Dronningensgade er lukket (er angivet under særlige 
sårbarheder) og omdannet til Sundhedshus, det bør tages med i indeks. Vi kan ikke umiddelbart 
gennemskue hvad der ligger på Vejlevej/Neptunvej, der kan indgå i beredskabet? 
 
Afsluttende bemærkninger 
Vi ser frem til en fortsat konstruktiv og givende dialog omkring udpegningen af Fredericia 
Kommune, og står selvfølgelig til rådighed ift. fremskaffelse af yderligere relevante data. Evt. 
spørgsmål kan rettes til undertegnede. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Susan Rosendal Bennetzen 
 
Civilingeniør 
Natur & Miljø 
Fredericia Kommune 
 
 
 
 
 



Fra: Hans Wolfsberg Schmidt <hws@ishoj.dk> 
Sendt: 19. oktober 2018 12:00 
Til: $Kystdirektoratet (kdi) 
Emne: Ishøj Kommune - Høringssvar vedr. revurdering og ajourføring af risikoområder i 

henhold til oversvømmelsesloven 
 
 
Efter gennemgang af ”Oversvømmelsesdirektivets Høringsmateriales” kortmateriale 
(http://kms.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=63f098e64248465abbd7a3283e5e2707), 
har vi følgende bemærkninger: 
 
Generelt er det vanskeligt at finde information om, hvorvidt der i beregningerne er taget højde for diger, 
sluser og nødpumpe. 
Dette bør tydeliggøres. Det metadata, der findes på de enkelte datalag i webkortet er ikke til nogen nytte, 
som den er i dag. 
 
Når det så er sagt, så vil et oversvømmelsesscenarie på 3,86 m (stormfolden i 1872, tillagt 1 meter), under 
alle omstændigheder oversvømme både diger, sluser og nødpumpe. 
Det, der er interessant, er tiden og udbredelsen af en oversvømmelse, inden havvandsstigningen når sin 
fulde højde. Her vil en oversvømmelsesberegning, hvor der er taget højde for de eksisterende digers højde 
og udbredelse, samt slusernes placering og nødpumpens kapacitet være væsentlige faktorer. 
 
Det fremgår ikke klart hvilken model, der er benyttet til beregningerne – er det standard højdemodellen, 
eller er det den forbedrede hydrologiske højdemodel. 
Umiddelbart forventer vi, at det er sidstnævnte, men så undrer vi os over, at der f.eks. i  datalaget 
”Fare_Vandløb_1000år”, er en kategori 2 i indersøerne (Lille Vejlesø og Jægersø) i Strandparken. Det ser 
ikke ud til, at der er taget højde for sluserne, i h.h.v. den vestlige del af Lille Vejlesø og den østlige del af 
Jægersø. 

 
 
Derudover virker det ikke som om, der er taget højde for nødpumpen ved diget, mellem Store Vejleå og 
Ishøj Havn. Pumpens kapacitet vil have indvirkning på opstuvningen af vand i Store Vejleå og måske endda 
helt op i Tranegilde Mose. Derfor vil fordelingen af farekategorier i Store Vejleå og Tranegilde Mose, 
formentlig også skulle genberegnes. 



 
 
Det samme gør sig gældende for søerne mellem Vallensbæk Havn og Brøndby Havn, hvor der også er sluser 
både mod vest og øst. 
I øvrigt undrer det, at der slet ikke er angivet fare-kategorier i ovennævnte søer, da de ikke skiller sig ud fra 
Lille Vejlesø og Jægersø. 
 

 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Hans Wolfsberg Schmidt 
Afdelingsleder, MPA. 
Mobil 29 36 98 50 
Email hws@ishoj.dk 

 

 
   

 

   
Ishøj Kommune   

Miljø 
Baldersbækvej 6 
2635 Ishøj 
Telefon +45 43 57 75 75 
www.ishoj.dk 
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Fra: 1-DEP Høringer 
Sendt: 22. oktober 2018 09:40 
Til: $Kystdirektoratet (kdi) 
Emne: Høringssvar oversvømmelseslov 
 
Til Miljø- og Fødevareministeriet 
 
Erhvervsministeriet har ingen bemærkninger til den fremsendte høring. 
 
Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER) vil afstå fra at kommentere på høringen, da TER ikke ligger inde 
med den type viden, der efterspørges. 
Erhvervsstyrelsen har ikke yderligere bemærkninger til høringen. 
 
 
Med venlig hilsen 
 

   
 
METTE CHRISTOPHERSEN  
Sekretær 
 
Slotsholmsgade 10-12 
1216 København K 
mec@em.dk 
Tlf.  33 92 33 50 
Tlf. Dir.  91 33 73 11 
Mobil  91 33 73 11 

 
        

EAN 5798000026001 
 

 
Erhvervsministeriet gør opmærksom på, at denne e-mail og eventuelle vedhæftede filer er fortrolige. Hvis du ikke er den tilsigtede 
modtager, bedes du straks underrette afsenderen ved at besvare denne e-mail og derefter slette e-mailen. Hvis du har modtaget denne 
e-mail ved en fejl, skal vi gøre klart, at enhver form for kopiering, offentliggørelse eller distribution af denne e-mail er forbudt og kan 
være ulovlig. 
 
 
 
Fra: Kaija Jumppanen Andersen  
Sendt: 10. september 2018 11:42 
Emne: Høring - revurdering og ajourføring af risikoområder i henhold til oversvømmelsesloven 
 
Kystdirektoratet sender hermed revurdering og ajourføring af risikoområder i henhold til 
oversvømmelsesloven i høring. 
 
Oversvømmelsesloven omhandler oversvømmelser fra vandløb, søer, hav, fjorde og andre dele af 
søterritoriet. Loven har som formål at sikre planlægning og styring af risici for ekstreme oversvømmelser, 
som kan medføre væsentlige negative følger for sundhed, miljø, kulturarv eller økonomiske aktiviteter.   
 
Første planperiode blev gennemført i 2010-2015 med udpegning af 10 risikoområder i Danmark, der 
omfatter 22 kommuner. 

mailto:mec@em.dk
http://em.dk/
https://www.linkedin.com/company/erhvervsministeriet
https://twitter.com/Erhvervs_min
https://www.facebook.com/erhvervsministeriet


 
Ifølge oversvømmelsesloven, skal der ske en fornyet national vurdering af risiko for oversvømmelse langs 
alle kyster og vandløb med henblik på en revurdering og om nødvendigt ajourføring af udpegede 
risikoområder hver sjette år. 
 
Se vedhæftet høringsbrev. 
 
Høringsmaterialet kan findes her: http://oversvommelse.kyst.dk/ 
 
Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til Kystdirektoratet (kdi@kyst.dk) senest den 22. oktober 2018. 
 
 

Med venlig hilsen 
 
Kaija Jumppanen Andersen 
Kysttekniker - Coastal Engineer, MSc l Vejledning - Klima og Kystbeskyttelse 
+45 20 82 21 80 l kja@kyst.dk 
 
Miljø- og Fødevareministeriet 
Kystdirektoratet l Højbovej 1 l 7620 Lemvig l Tlf. +45 99 63 63 63 l kdi@kyst.dk l www.kyst.dk 
 
Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen.  

Følg os på:  
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mailto:kdi@kyst.dk
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https://www.instagram.com/kystdirektoratet/
https://www.youtube.com/user/smukkerekyster
https://www.facebook.com/kystdk
https://twitter.com/kystdk


Fra: Karsten Kolle <kako@vordingborg.dk> 
Sendt: 22. oktober 2018 10:13 
Til: $Kystdirektoratet (kdi) 
Emne: Høringssvar vedr. risikoområder 
Vedhæftede filer: SKM_C3110181017125800.pdf 
 
Kære Kystdirektorat 
  
Vedlagt høringssvar fra Vordingborg Kommune. 
  
Venlig hilsen 
 
Karsten Kolle 
Planlægger - Klimakoordinator 
 
Telefon: 55 36 24 14 
kako@vordingborg.dk 

 

Afdeling for Plan og By 
Østergårdstræde 1A (ved 
personlig henvendelse) 
4772 Langebæk 

  

 

Vordingborg Kommune 
Valdemarsgade 43 
4760 Vordingborg  

 

 

Undgå at uvedkommende kigger i dit brev til kommunen! 
Send det sikkert via Digital Post på borger.dk. 
Brug virk.dk, hvis du sender fra et firma eller en forening.  

  
Fra: Gitte Overgård Nielsen  
Sendt: 17. oktober 2018 13:58 
Til: Karsten Kolle <kako@vordingborg.dk> 
Emne: Udpegning af risikoområder 
  
Hej Karsten 
  
Hermed underskrevet brev til Kystdirektoratet  
  
Venlig hilsen 
 
Gitte Overgård Nielsen 
Borgmestersekretær 
 
Telefon: 55 36 27 05 
gira@vordingborg.dk 

https://www.borger.dk/
https://indberet.virk.dk/
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Ledelsessekretariatet 
Valdemarsgade 43 
4760 Vordingborg 

  

 

Vordingborg Kommune 
Valdemarsgade 43 
4760 Vordingborg  

 

 

Undgå at uvedkommende kigger i dit brev til kommunen! 
Send det sikkert via Digital Post på borger.dk. 
Brug virk.dk, hvis du sender fra et firma eller en forening.  

  
Fra: PR00-1012@vordingborg.dk [mailto:PR00-1012@vordingborg.dk]  
Sendt: 17. oktober 2018 13:58 
Til: Gitte Overgård Nielsen <gira@vordingborg.dk> 
Emne: From PR00-1012 
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12. oktober 2018

Høringssvar vedr. udpegning af risikoområder

Kære Kystdirektoratet

Udvalget for Klima og Miljø i  Vordingborg Kommune har med stor interesse læstjeres
høringsmateriale vedr. udpegning af risikoområder  i  Danmark. Udpegningen af Vordingborg By
og de beskrevne scenarier viser med alt tydelighed, at vi har et stort ansvar  i  forhold til sikring

af vores byområder mod klimatiske ændringer.

lden videre proces vil vi tilbyde vores assistance til Kystdirektoratets arbejde i 2019. Vi vil

kunne bidrage med vores lokalkendskab om faktiske forhold, så analysen bliver så anvendelig
som muligt for kommunens efterfølgende arbejde.

Vi ser frem til at påbegynde arbejdet med udarbejdelse af risikostyringsplaner  i  2020 og 2021.

Vi finder det særdeles væsentligst at få håndteret de primære samfundsmæssige værdier  i  det

udpegede område  i  form af forsyningsanlæg, risikovirksomheder mv., og hvor vi bliver beredt til
en ekstremhændelse som beskrevet  i  høringsmaterialet.

Processen omkring det udpegede område kan forhåbentlig give inspiration til indsatsen i  vores

øvrige købstæder (Stege og Præstø), som også vil kunne blive udsat for lignende katastrofer -
om end  i  mindre skala.

Venlig hilsen

EIse—Marie Langballe Sørensen

Formand for Udvalget for Klima og Miljø

Vordingborg Kommune 55 36 36 36
Østergårdstræde 1A post@vordingborg.dk
4772 Langebaek www.vordingborg.dk



Fra: Frederik Cordes <fc@guldborgsund.dk> 
Sendt: 22. oktober 2018 13:20 
Til: $Kystdirektoratet (kdi); Frederik Cordes 
Emne: Høringssvar oversvømmelseslov - Guldborgsund Kommune 
Vedhæftede filer: Sagsnr18-32816_Doknr287246-18_v1_GBS - høringssvar - 

risikoområder.pdf.PDF; Sagsnr18-32816_Doknr273915-18_v1_Kortbilag - 
oversvømmelse af sommerhusområdet Marielyst - 
report4853148320291552079.pdf.PDF 

 
Til Kystdirektoratet 
e-mail kdi@kyst.dk 
 
Hermed fremsendes høringssvar med et bilag til – høring vedrørende Forslag til udpegning af 
risikoområder for oversvømmelse fra Hav og vandløb – fra Guldborgsund Kommune. 
 
Jeg vil bede om en bekræftelse på at høringssvaret er modtaget. 
 
 
Med venlig hilsen 
  
FREDERIK CORDES 
LEDER AF NATUR, 
LANDINSPEKTØR 
NATUR 
CENTER FOR TEKNIK & MILJØ 
 

  
DIR +45 54732007 
MOB +45 25180843 
FC@GULDBORGSUND.DK 

   
GULDBORGSUND 
KOMMUNE 
PARKVEJ 37, 
4800 NYKØBING F. 
WWW.GULDBORGSUND.DK 
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GULDBORGSUND KOMMUNE

CENTER FOR TEKNIK  &  MILJØ
NATUR

PARKVEJ 37

4800  NYKØBING  F
TLF +45 54731000

WWW.GULDBORGSUND.DK

SAGSNR.  18/32816
SAGSBEHANDLER:

MAYA-MARIA MADSLUND

DIR +45 54731979
MOB +45 25180687

MAMA@GULDBORGSUND.DK

CVR NR.2918 85 99

TELEFONTIDER

MAN  —  ONS KL. 9.00  —  15.00

TORS  KL. 9.00  —  17.00

FRE KL. 9.00  -  12.00

HØRINGSSVAR -FORSLAG TIL UDPEGNING AF RISIKOOM-
RÅDER FOR OVERSVØMMELSE FRA HAV OG VANDLØB

Kystdirektoratet har den 10. september 2018 udsendt høring om revurdering af
udpegede risikoområder  i  henhold til oversvømmelsesloven. Loven handler om
oversvømmelser fra vandløb, søer, hav, fjorde og andre  dele af søterritoriet.
Høringsfristen er den 22. oktober 2018.

Første'planperiode blev gennemført  i  2010-2015 med udpegning af 10
risikoområder  i  Danmark, der omfattede 22 kommuner. Blandt disse var Nakskov
udpeget som det eneste område på Loiland-Falster.

Ifølge oversvømmelsesloven skal der ske en fornyet  national  vurdering af risiko for
oversvømmelse med henblik på en revurdering og eventuelt ajourføring af
udpegede risikoområder hvert sjette år. Fristen for dette udløber den 22.
december 2018.

Metoden, der er brugt til revurderingen, tager som noget nyt afsæt  i  et
risikoindeks, som kombinerer sårbarheden med faren for oversvømmelser. Ud
over ejendomsvaerdi og antal  berørte husstande inddrages nu også
befolkningstæthed, arealanvendelse, kulturarv, infrastruktur, risikovirksomheder,
beredskab, kritisk infrastruktur og økonomisk aktivitet.

Det har blandt andet betydet, at risikoområdet omkring Nakskov  i  forslaget er
væsentligt udvidet, så det også omfatter en del af sydkysten af Lolland (se
vedlagte kortbilag). Der er ikke udpeget andre områder på Lolland-Falster.

Teknik, Miljø  og Ejendomsudvalget har på deres møde den 22. oktober 2018 drøf-
tet sagen.

Den anvendte metode betyder blandt andet også, at et større område med flere
sommerhusområder på Falsters østkyst (Gedesby, Bøtø, Marielyst, Elkenøre mm)
—  beliggende  i  Guldborgsund Kommune  — med ca. 7.000 sommerhusejendomme
og en skønsmæssig ejendomsværdi på 8 mia.  kr. ikke bliver udpeget.

Dette på trods af, at området fx kan være alvorligt oversvømmelsestruet ved en
forhøjet vandstand på skønsmæssigt 2,1 m  i  Guldborgsund ved Marrebæk Kanal.
Oversvømmelser kan således ske Guldborgsund via Marrebæk  Kanal  og ind over
Falster til sommerhusområdet vestfra, jf. vedlagte kortbilag.

På den ba rund vil Teknik Mil' o E'endomsudval et bede K stdirektoratet om
at overve'e en eventuel ud e  nina  af sommerhusområderne å Falsters ostk st

som risikoområde.



SIDE  2

Eventuelle spørgsmål til ovenstående kan rettes til Frederik Cordes,
fc uldbor sund.dk, tlf. 5473 2007.

Med venlig hilsen
f‘

Fre rik  Cordes

Landinspektør, Leder af Natur

Kortbilag

Oversvømmelse via Marrebæk Kanal af sommerhusområdet Marielyst ved forhøjet

vandstand på 2,1  m  ved 'højvandshændelse  2050  meget højt'.
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Fra: Eva Bøgh 
Sendt: 22. oktober 2018 15:44 
Til: $Kystdirektoratet (kdi) 
Emne: Høringssvar oversvømmelseslov 
Vedhæftede filer: Høringssvar om oversvømmelsesrisiko_SDFE.pdf 
 
Hermed vedlægges  høringssvar fra SDFE. 
 
Venlig hilsen 
Eva Bøgh 
 
 
_______ 
 
 
Eva Bøgh 
Hydrolog, Specialkonsulent 
 
D. +45 7254 5637  
E. evboe@sdfe.dk 
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Kontor 
Effektivisering 
 
Dato 
19. oktober 2018 
 
J nr.  
 
/ EVBOE   
 

Styrelsen for Dataforsyning 
og Effektivisering 

Rentemestervej 8 
2400 København NV 
 
T:  72 54 55 00 
E:  sdfe@sdfe.dk 
 
www.sdfe.dk   
 

SDFE’s høringssvar vedr. revurdering af udpegede risikoområder  
i henhold til oversvømmelsesloven

SDFE takker for modtagelse af høringsmateriale vedr. revurdering af udpegede risi-
koområder i henhold til oversvømmelsesloven, der omhandler vurdering og styring 
af oversvømmelsesrisiko fra vandløb, søer og hav. 
 
SDFE er glade for, at Kystdirektoratet har fundet god anvendelse af Danmarks Høj-
demodel (DHM) i arbejdet med kortlægning af oversvømmelsesrisiko for hav og 
vandløb, samt specifikt af kortmaterialet DHM/Havvand på land, der ligeledes er 
produceret af SDFE. Vi ønsker at lykønske Kystdirektoratet med udvikling af me-
tode til landsdækkende kortlægning af oversvømmelsesrisiko fra vandløb med an-
vendelse af SDFE’s hydrologiske højdemodeller. 
 
I forhold til Kystdirektoratets fremadrettede arbejde med oversvømmelsesrisikovur-
dering, ønsker SDFE at gøre opmærksom på, at der foregår en række aktiviteter og 
projekter hos SDFE, der har til formål at tilvejebringe bedre og flere data, der vil 
kunne anvendes til analyse og kortlægning af oversvømmelsesrisici.  
 
Aktiviteter inkluderer koordinering af samarbejde mellem myndigheder i det fælles-
offentlige digitaliseringsinitiativ 6.1, hvor der bl.a. skal skabes bedre adgang til data 
om vandløb og terrænnært grundvand, samt foretages landsdækkende hydrologi-
ske modelberegninger, hvilket kan give nye muligheder for vurdering og kortlæg-
ning af oversvømmelser. Der synes således at være potentiale for et vigtigt samar-
bejde.  
 
Venlig hilsen 
Eva Bøgh 
 

 
 



Fra: Regitze Lassen <relas@lolland.dk> 
Sendt: 22. oktober 2018 22:42 
Til: $Kystdirektoratet (kdi) 
Cc: Miriam Helsing 
Emne: Høringssvar  Udpegning af risikoområder  Oversvømmelsesdirektivet 
Vedhæftede filer: Høringssvar Udpegning af risikoområder - planperiode 2(4203183).DOCX 
 
Til Kystdirektoratet 
 
Hermed fremsendes høringssvar fra Lolland Kommune vedr. Udpegning af risikoområder i forbindelse 
gennemførelse af Oversvømmelsesdirektivets anden planperiode. 
 
Venlig hilsen 

 
Regitze Lassen  
Klimakoordinator 
 
tlf. 5467 6440  
relas@lolland.dk 

 

Lolland Kommune • Teknik- og Miljømyndighed • Jernbanegade 7 • 4930 Maribo • tlf. 54676767 • www.lolland.dk 

 
 Tænk på miljøet inden du printer denne mail 
 
 
 
Titel: Høringssvar Udpegning af risikoområder - planperiode 2 
BrevID: 4203183  

mailto:relas@lolland.dk
http://www.lolland.dk/
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Til Kystdirektoratet 

 

 

 

 

 

Høringssvar  

Udpegning af risikoområder - planperiode 2 

 

I Lolland Kommune har vi med interesse læst høringsmaterialet vedr. udpegning 
af risikoområder for oversvømmelse i Danmark.   

Som vi forstår det, vil udvidelsen af risikoområde Nakskov til også at omfatte 
Lollands syd- og vestlige kyst fra Frederiksdal til Keldskov indbefatte vurdering af 
digestyrken på strækningen og dermed risikoen for digebrud, samt en ny 
risikovurdering, der omfatter flere – også ikke-materielle – faktorer end tidligere. 

Vi ser frem til at modtage Kystdirektoratets beregninger mv og til at begynde 
arbejdet med udarbejdelse af næste generation risikostyringsplaner. 

Ikke mindst ser vi frem til at fortsætte det gode samarbejde med jer i denne plan-
periode, som for Lolland Kommunes vedkommende blev skudt i gang med mødet 
den 25. oktober 2018 i Nakskov. 

Som nævnt på dette møde har vi arbejdet med at analysere oversvømmelses-
problematikken i en årrække nu – og jo mere vi sammen kan optimere 
vurderingerne - desto bedre resultat. 

Vi eftersender derfor diverse rapporter, som er udarbejdet for Nakskov bl.a. 
vurdering af bagvand, undersøgelse af pumpekapaciteter og udløb til havnen 
samt samfundsøkonomiske beregninger af forskellige stormflodsløsninger, 
hvorved vi har fået en del erfaringer med forhåndenværende data, der med fordel 
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kan indgå i det videre arbejde og beder jer kontakte os om behov. 

Med venlig hilsen 

Regitze Lassen 
Klimakoordinator 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fra: Simon Svith <sis@dmi.dk> 
Sendt: 23. oktober 2018 09:02 
Til: Kaija Jumppanen Andersen 
Cc: Kristine Skovgaard Madsen 
Emne: SV: Sv.:Høring - revurdering og ajourføring af risikoområder i henhold til 

oversvømmelsesloven 
 
Hej Kaija, 
DMI har ikke bemærkninger til høringen, udover at vi gerne vil kvittere for et stort og grundigt stykke 
arbejde. 
  
Vh. Simon 
  
Fra: Kaija Jumppanen Andersen [mailto:Kaija.JumppanenAndersen@kyst.dk]  
Sendt: 21. september 2018 09:05 
Til: Simon Svith; Kaija Jumppanen Andersen 
Cc: Kristine Skovgaard Madsen 
Emne: Sv.:Høring - revurdering og ajourføring af risikoområder i henhold til oversvømmelsesloven 
  
Hej Simon, 
 
Fristen er den 22. oktober. Den vil vi helst ikke udsætte, da vi har en skarp bagkant. Men det giver 
jer også en måned endnu, så det håber jeg er fint. 
 
Vh Kaija 
 
 
Sendt fra min Huawei Mobil 
 
-------- Oprindelig meddelelse -------- 
Emne: SV: Høring - revurdering og ajourføring af risikoområder i henhold til oversvømmelsesloven 
Fra: Simon Svith  
Til: Kaija Jumppanen Andersen  
CC: Kristine Skovgaard Madsen  

Hej Kaija, 
Er det muligt at få fristudsættelse til på tirsdag d 25. september? 
  
Vh. Simon 
  
Simon Svith 
Specialkonsulent 
  
M: +45 6139 3139 
E: sis@dmi.dk 
  

mailto:sis@dmi.dk


 
  
Danmarks Meteorologiske Institut 
  
Lyngbyvej 100 
DK-2100 København Ø 
T: +45 3915 7500 
www.dmi.dk  
  
  
  
Fra: Kaija Jumppanen Andersen [mailto:Kaija.JumppanenAndersen@kyst.dk]  
Sendt: 10. september 2018 11:42 
Til: undisclosed-recipients: 
Emne: Høring - revurdering og ajourføring af risikoområder i henhold til oversvømmelsesloven 
  
Kystdirektoratet sender hermed revurdering og ajourføring af risikoområder i henhold til 
oversvømmelsesloven i høring. 
  
Oversvømmelsesloven omhandler oversvømmelser fra vandløb, søer, hav, fjorde og andre dele af 
søterritoriet. Loven har som formål at sikre planlægning og styring af risici for ekstreme oversvømmelser, 
som kan medføre væsentlige negative følger for sundhed, miljø, kulturarv eller økonomiske aktiviteter.   
  
Første planperiode blev gennemført i 2010-2015 med udpegning af 10 risikoområder i Danmark, der 
omfatter 22 kommuner. 
  
Ifølge oversvømmelsesloven, skal der ske en fornyet national vurdering af risiko for oversvømmelse langs 
alle kyster og vandløb med henblik på en revurdering og om nødvendigt ajourføring af udpegede 
risikoområder hver sjette år. 
  
Se vedhæftet høringsbrev. 
  
Høringsmaterialet kan findes her: http://oversvommelse.kyst.dk/ 
  
Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til Kystdirektoratet (kdi@kyst.dk) senest den 22. oktober 2018. 
  
  
Med venlig hilsen 
 
Kaija Jumppanen Andersen 
Kysttekniker - Coastal Engineer, MSc l Vejledning - Klima og Kystbeskyttelse 
+45 20 82 21 80 l kja@kyst.dk 
 
Miljø- og Fødevareministeriet 
Kystdirektoratet l Højbovej 1 l 7620 Lemvig l Tlf. +45 99 63 63 63 l kdi@kyst.dk l www.kyst.dk 

http://www.dmi.dk/
http://oversvommelse.kyst.dk/
mailto:kdi@kyst.dk
mailto:kja@kyst.dk
mailto:kdi@kyst.dk
http://www.kyst.dk/


 
Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen.  
Følg os på:  
 

     

https://www.linkedin.com/company/81331?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A81331%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1460706507847%2Ctas%3Akystdirekt
https://www.instagram.com/kystdirektoratet/
https://www.youtube.com/user/smukkerekyster
https://www.facebook.com/kystdk
https://twitter.com/kystdk


Fra: Hans Sørensen Odgaard <hso@aabenraa.dk> 
Sendt: 23. oktober 2018 11:48 
Til: $Kystdirektoratet (kdi) 
Emne: SV: Høringssvar - revurdering  af udpegede risikoområder i henhold til 

oversvømmelsesloven. 
 
Kategorier: Rød 
 
En ny udgave med en mindre korrektion (hvor  =  hvorfor) 
 
Fra: Hans Sørensen Odgaard  
Sendt: 22. oktober 2018 16:44 
Til: 'kdi@kyst.dk' 
Cc: Tine Fricke 
Emne: Høringssvar - revurdering af udpegede risikoområder i henhold til oversvømmelsesloven. 
 
Til Kystdirektoratet. 
 
Vi har modtaget jeres høringsbrev af 10. september 2018, hvor der henvises til  
udpegningsforslaget, som består af to rapporter : Hovedrapporten (76 sider) og 
arbejdsrapporten (136 sider). Svarfristen er 22. oktober 2018. 
 
Angående ovennævnte emne blev der afholdt møde mellem KD og Aabenraa Kommune  den 
18 september 2018, hvor grundlaget blev gennemgået og drøftet 
 

 Omkring kommende beregninger med sammenfaldende hændelser mellem højvande i 
fjorden og stor afstrømning i vandløb, nævnte vi projektet ”Coherent” som er i gang 

med at lave tilsvarende beregninger. KD ønskede selv at udføre beregningerne for at 
gøre det ens for alle risikoområder. Vi har som aftalt fremsendt oplysninger om 
afstrømningsmålinger på målestation nr. 41.04 samt fremsendt den opstillede Mike 11 
model fra Slotsmølleåen. 

 Vi talte om højdemodellen og nogle af de unøjagtigheder, der kan være samt om den 
hydrologiske tilpasning. Det udpegede risikoområde er afgrænset efter koten 4,35 m 
DVR 90  (en meter over hændelsen i 1872). Ved denne hændelse er det landskabes 
typografi der danner afgrænsningen og ikke mure, veje, diger, bygninger mv. 

 Vi talte om de historiske hændelse, hvor der i Aabenraa er et stort fotomateriale samt 
vores erfaring i kommunen for hvor oversvømmelserne sker. I risikoområdet kan der 
oversvømmelsesproblemer ved 4 offentlige vandløb samt ved en række rørudløb med 
videre.     1) Skelbækken (den allernederste del), Farversmøllebæk (den nedre del), 
Slotsmølleåen (den nedre og midterste del) og Bøgelundbæk (den nedre del). Specielt 
de viste beregninger (kortdata via WebGis) omkring Slotsmølleåen, hvor vi finder at 
strækningen fra Vestvejen til udløb er i høj risiko for oversvømmelser, ser anderledes 
ud i jeres WebGis (Grøn). 

 Vi talte om, at der ikke findes hospitaler, plejehjem mv. i risikoområdet, ej heller større 
fjernvarmeværker og at Enstedværket (kraftværket) er lukket endeligt – også jf. side 
114 i arbejdsrapport – 7.1.8 Risikoområde Aabenraa, som er vist nedenfor. Udover 
generelle værdier, kulturhistoriske, fredede ejendomme og anlæg samt Bostedet 
Møllemærsk 24, pegede vi på forureningsrisikoen som en af de store trusler ved fx tre 
risikovirksomheder samt hovedrenseanlægget Stegholt. Endvidere er et større 
fabriksanlæg (Korn & Foderstof) beliggende i alleryderst og lavt i forhold til Aabenraa 
Fjord. 

 Vi talte også hvilke statistik der danner grundlag for risikoudpegningen. I den 
højvandsstatistik som vores nuværende Risikostyringsplan bygger på er en 100 års 
hændelse på godt 2,5 m fremskrevet. Som vi forstår det, bliver den nye 100 års 



hændelse lidt højere. Som vi talte om på mødet, er vi i samtaler med en række 
rådgivere blevet gjort opmærksom på at den burde være en del højere fx 3,25 m DVR 
90 (Realdania). Men som vi talte om, så kan Aabenraa Kommune sagens sikre sig mod 
en højere højvandskote, udgangsmaterialer er dog nærværende rapporter mv. KD 
Bruger måleren fra Fynshavn Havn til statistikken og ikke måleren i Aabenraa havn vel 
fordi måleperioden er for kort?  

 
I vores første risikostyringsplan som er gældende frem til oktober 2021, har vi en række 
planlagte projekter. Nogle af disse er forsinkede og andre er taget helt af bordet bl.a. fordi et 
planer for et område er skiftet, således at projektet ikke længere er aktuelt. 
Vi er enige om  at risikoområdes risiko for oversvømmelser indtil dato ikke er væsentlig 
reduceret, så i næste udgave af Risikostyringsplanen må vi arbejde videre med det -  men 
sandsynligvis på et mere realistisk grundlag. 
 
Som vi forstod også mht tilbage fra EU vil det være væsentlig at beskrive i den næste 
risikostyringsplan, hvorfor vi agter at agere som vi gør. 
 
Vi må ”indrømme”, at vi ikke har haft mulighed for at gennemlæse de to rapporter. Vi forstod i en snak med 
Vejle Kommune, at deres risikoområde er væsentligt udvidet. Så vidt vi kan se er vores område det samme 
med enkelte justeringer fx mod vest, hvor Vestvejen ikke virker som et tæt dige og også vil være 
oversvømmelset ved en kote på 4,35 m (var det samme afgrænsning af risikoområdet, der blev brugt i 1, 
udpegningsrunde?) 
 
 
Kopi fra Arbejdsrapport: 
 
Aabenraa er et risikoområde udpeget i første planperiode. Området oplever hovedsageligt oversvømmelse 
fra hav og i mindre grad fra vandløb. Der er i risikoområdet er en høj sammenhængende gruppering af celler 
med Meget høj risiko. Dette område består primært af den indre by, beboelse og industri bl.a. på 
havneområder.  
Risikoen for oversvømmelse fra hav er bestemt på baggrund af den historiske vandstand fra stormfloden i 
1872, som er den højest registrerede stormflod, der har ramt området.  



 
Selvom der ikke sker ændringer i risikoområdet på baggrund af den nye risikovurdering, bliver afgræsningen 
af området opdateret ud fra nyeste data. Da oversvømmelse fra hav er den primære kilde til høj risiko i 
området, er området ind i land afgrænset på baggrund af en potentiel oversvømmelsesudbredelse med den 
anvendte screeningsvandstand tillagt et klimatillæg på 1 m havstigning. 
I dette risikoområde er der identificeret flere sårbarheder af høj kategori såsom: Potentielt forurenende 
virksomheder (havneområder), hospital, kritisk infrastruktur og større kulturarvsarealer.  
 
 
 
 
Venlig hilsen 
Hans Odgaard 
Biolog 
Telefon direkte: 73 76 7103  
E-mail: hso@aabenraa.dk  
 
  

 
Kultur, Miljø & Erhverv 
Skelbækvej 2,  6200 Aabenraa 
Telefon: 73 76 76 76 
  
E-mail: post@aabenraa.dk 
Hjemmeside: www.aabenraa.dk 
 

mailto:hso@aabenraa.dk
mailto:post@aabenraa.dk
http://www.aabenraa.dk/


Fra: Niels Philip Jensen <NPJ@kl.dk> 
Sendt: 24. oktober 2018 16:12 
Til: $Kystdirektoratet (kdi) 
Cc: Kaija Jumppanen Andersen 
Emne: Høringssvar fra KL til revurdering og ajourføring af risikoområder i 

henhold til oversvømmelsesloven 
Vedhæftede filer: Høringssvar til revurdering og ajourføring af risikoområder i henhold til 

oversvømmelsesloven.pdf 
 
Kære KDI 
 
Hermed høringssvar fra KL 
 
Med venlig hilsen 
Niels Philip Jensen 
 
Konsulent 
Teknik og Miljø 

 

   Weidekampsgade 10  
Postboks 3370  
2300 København   

   

  

D  
E   

+45 3370 3750  
NPJ@kl.dk     

T  
W   

+45 3370 3370  
kl.dk   
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NOTAT

Høringssvar til revurdering og ajourføring af 
risikoområder i henhold til oversvømmelsesloven

KL har 9. september 2018 modtaget høringsmateriale vedrørende 
revurdering og ajourføring af risikoområder i henhold til 
oversvømmelsesloven. KL takker for invitationen til at kommentere.

Overordnet indtryk af materialet
KL finder høringsmaterialet tilgængeligt og vel dokumenteret. Materialet er 
lagt på en web-platform om oversvømmelsesloven med oversigtskort og 
oversigtligt resume. Udpegningsforslaget er dokumenteret i to grundige 
rapporter. 

KL har besøgt platformen i forbindelse med udarbejdelse af høringssvar, ved 
den lejlighed virkede muligheden for at se kortdata via webgis ikke. KL 
antager, at det er et midlertidigt problem.

Udpegningskriterier og prioritering
Revurderingen inddrager flere sårbarhedskategorier, end der blev brugt ved 
sidste udpegning. Det er positivt og i flugt med KL's kommentarer til første 
udpegning. 

I revurderingen er brugt 8 sårbarhedskategorier:
• Befolkning 
• Arealanvendelse 
• Kulturarv 
• Infrastruktur 
• Risikovirksomheder 
• Beredskab 
• Kritisk Infrastruktur 
• Økonomisk Aktivitet 

Det fremgår af Metoderapporten s. 62, at "Hver af de otte 
sårbarhedsindikatorer sidestilles i betydning således, at eksempelvis 
befolkningen ikke er vigtigere end risikovirksomheder". 

KL undrer sig over dette valg, som KL anbefaler omgjort. Menneskeliv skal 
prioriteres højest, det sikrer den valgte metode ikke. 

Blandt de valgte kategorier er "Befolkning" vel nærmeste tilnærmelse til 
livsfare ved oversvømmelse. Når denne kategorisering kobles med graden 
af fare afspejler resultatet ikke hvor livsfarligt der er i et område. Risikoen i 
en celle beregnes til 5, hvis 40 mennesker en nat med oversvømmelse står 
ud af sengen og får våde tæer i 15 cm vand. En anden celle har også risiko 
5, hvis kun 9 mennesker er berørt af nattens oversvømmelse, som har sat 
deres soveværelse helt under vand. Den første situation er ubehagelig, den 
anden situation er livsfarlig. 
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NOTAT

Ud over forholdet til menneskeliv savner KL overvejelser på tværs af 
sårbarhedskategorierne og nærmere begrundelse inden for 
sårbarhedskategorierne. 
Et eksempel er differentiering af sårbarhedskategorien "Beredskab" i trin 2-5, 
mens alle andre kategorier differentieres fra 1-5. 
Et andet eksempel er kategorisering af "alment vandværk", der kan forsyne 
50.000 mennesker, i kategori 2 (lav); mens "landbrugsland og afgrøder" 
placeres i kategori 3 (mellem). 
Et tredje eksempel er kategorien "kritisk infrastruktur", hvor alment vandværk 
er placeret i en lavere kategori end vandkraft. 

Omfang af udpegningen
Revurderingen fører til udpegning af flere risikoområder. Det er meget 
positivt og i flugt med KL's kommentarer til første udpegning. 

Det fremgår af Hovedrapporten s. 30, at "Til at bestemme om et område har 
en potentiel væsentlig risiko med udgangspunkt i den justerede nationale 
risikovurdering, identificeres først de større sammenhængende områder 
med høj risiko, hot spots."

Det resulterer i 43 områder med væsentlig risiko. Men kun 14 områder 
foreslås udpeget som risikoområder.

KL undrer sig over dette fravalg af områder med identificeret væsentlig 
risiko, det anbefaler KL omgjort. 

Blandt de fravalgte områder er Ribe, som er i risiko for oversvømmelse fra 
vandløb. På en liste over hot spots rangordnet efter risiko er Ribe nr. 30 
(Metoderapporten s. 92). Ribe har dermed højere risiko end Vejle (nr. 32) og 
Holstebro (nr. 33), som allerede er udpeget som risikoområder. 

Både Vejle og Holstebro fastholdes i udpegningsforslaget. Det er fornuftigt, 
da begge byer tidligere har været ramt af omfattende oversvømmelse. Men 
det er mærkværdigt, at områder med højere risiko ikke inddrages i 
udpegningen. Udpegningen bør omfatte alle områder med væsentlig risiko – 
og ikke kun en delmængde af disse områder.

KL tager forbehold for politisk behandling af høringssvaret og imødeser 
ministeriets oplæg til økonomisk høring.

Venlig hilsen

Niels Philip Jensen
konsulent
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Cc: Ib Clausen; Susanne Nørgaard Marcussen 
Emne: Høringssvar oversvømmelsesloven fra Kolding Kommune 
 
Kategorier: Grøn 
 
Kære Kystdirektorat 
 
Undskyld det sene høringssvar. 
 
I Kolding Kommune er vi helt enige i, at Kolding by bør udpeges som nyt risikoområde og har ingen 
bemærkninger til udpegningsgrundlaget.  
 
Venlig hilsen 
  
Inger Birkebæk Madsen 
Afdelingsleder 
— 
79 79 74 50 
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