
Der er gået nogen tid siden, I sidst har 
hørt fra os om oversvømmelsesdirektivet. 
Det er ikke, fordi vi er gået i stå, men 
tværtimod fordi vi arbejder på højtryk. Da 
der derfor efterhånden er en del punkter, 
vi gerne vil orientere jer om, har vi samlet 
dem i dette nyhedsbrev.
 
Status på arbejdet
Under ERFA-møderne i december blev I præsen-
teret for en tidsplan, hvor vi forventede at have den 
nationale risikovurdering klar til høring i foråret 2018. 
Dette har desværre ikke været muligt alligevel. Vi 
arbejder på højtryk i projektgruppen for at færdiggøre 
beregningerne, men især it-udfordringer har betydet 
forsinkelser. 

Vi er dog tæt på snart at have et billede af risikoen 
for hele landet for både hav og vandløb, og det bliver 
spændende at se, hvordan resultatet ser ud med 
den videreudviklede metode. Når vi igennem vores 
justering af metoden inkluderer mange flere sårbar-
hedselementer end under 1. planperiode og arbejder 
med sandsynligheder for oversvømmelse, vil det give 
et anderledes men mere reelt billede af oversvøm-
melsesrisikoen.

Desuden er vi spændte på for første gang at sam-
menligne risikoen for oversvømmelse fra hav med 
oversvømmelsesrisikoen fra vandløb. Vi siger ofte, at 
havet er den største udfordring i Danmark, men nu får 
vi syn for sagn.

Alt dette med forbehold for, at det er screeningsværk-
tøjer, vi arbejder med under det første plantrin, så helt 
eksakt bliver billedet ikke.

Efter vi har de sidste beregninger på plads, er det 
næste skridt revurdering af udpegningen. Vi lægger 
ikke op til en reduktion i de eksisterende risikoområ-
der, men skal der udpeges nye områder? 
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I så fald hvilke? Skal de eksisterende områder udvi-
des? Sideløbende skal høringsmaterialet færdiggø-
res, hvorefter det skal forbi vores departement, inden 
materialet med forslag til revurdering af risikoområ-
derne sendes i offentlig høring i 3. kvartal 2018.

Videoer om oversvømmelsesdirektivet
Hvad er oversvømmelsesdirektivet og hvad betyder 
det for borgerne? Det giver vi svar på i to nye, korte 
animationsfilm, som vi håber, I kan få glæde af og vil 
præsentere fx i forbindelse med borgermøder eller på 
jeres hjemmesider og sociale medier.
  
Videoerne vil ligge på vores hjemmeside fra uge 21. 
Vi laver en større lancering af videoerne i forbindelse 
med at forslaget til revurdering af risikoområderne 
sendes i offentlig høring.

Videoerne kan tilgås her:

Vi har en plan: https://youtu.
be/_TsEzGpLaG8

Vi står sammen https://
youtu.be/884e0KfOiGc 

Status på implementering af risikostyringsplanerne
Det er snart tid til en status på implementering af 
risikostyringsplanerne. På ERFA-møderne præsente-
rede vi de første tanker om et værktøj til at hjælpe os 
alle med at følge fremgangen i implementeringen af 
planerne. Det skal også bruges til at give EU kom-
missionen en status på direktivet. I vil høre mere om 
dette efter sommerferien.

Maj 2018

NYT OM
Oversvømmelses- 
direktivet 

Adgang præsentationer fra ERFA 
De to præsentationerne fra ERFA-mødet i december 
finder I på vores ftp-server via nedenstående link. 
Filerne vil være tilgængelige frem til 1. august 2018.

https://sit-ftp.statens-it.dk/
Login: b021034-OSD
Kode: Oversvommelse2018

https://youtu.be/_TsEzGpLaG8
https://youtu.be/_TsEzGpLaG8
https://youtu.be/884e0KfOiGc
https://youtu.be/884e0KfOiGc
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ERFA-møde
Næste ERFA-møde bliver fælles for alle kommuner 
– også nye kommuner, der måtte blive inkluderet i 
forbindelse med revurderingen. 

Vi planlægger at holde mødet i  4. kvartal 2018, så de 
potentielt nye kommuner også kan deltage. Temaet er 
ikke fastlagt, men et vigtigt punkt bliver vidensdeling 
fra jer, de erfarne risikokommuner, til de nye kommu-
ner.  Da der på det tidspunkt vil være gået et år, siden 
vi mødtes sidst, vil der være meget at drøfte, så vi 
planlægger et heldagsmøde. 

Formiddagssessionen bliver opdelt i to spor, hvor det 
ene spor er til de nye kommuner, som skal have en 
generel introduktion til oversvømmelsesdirektivet, og 
hvad det indebærer at være en risikokommune. Side-
løbende med dette kører et spor for de eksisterende 
risikokommuner med et endnu ikke fastlagt tema. 

Om eftermiddagen afholdes en fælles session for 
alle. Vi vil naturligvis tage udgangspunkt i de input, 
som I tidligere har givet i forhold til temaer, men hvis 
I har ønsker eller forslag til temaer, er I velkommen til 
at sende dem til kja@kyst.dk 

Kaija Jumppanen  
Andersen, 

Kysttekniker
Projektleder

Charlotte Ditlevsen,  
Kysttekniker

Fokus på kilden til 
oversvømmelse, 
hydrologisk data og 
scenarier

Kasper Christensen, 
Kysttekniker

Fokus på diger og van-
dets udbredelse

Marta Merino,  
Kysttekniker

Fokus på modellering 
af oversvømmelser

Martin Jebens, 
Geolog

Fokus på sårbarhed 
og konsekvenser ved 
oversvømmelse

Mie Thomsen, Natur-
ressourceforvalter

Fokus på sårbarhed 
og konsekvenser ved 
oversvømmelse

Under disse besøg vil vi drøfte kortlægningen med 
jer, introducere vores tanker om denne fase samt få 
jeres input. 

Vi vil også gøre status på implementering af risikosty-
ringsplanerne og videre diskutere med jer, hvordan vi 
følge  fremdriften i planerne.

Vi vil tage kontakt til jer snarest og aftale besøg.

Ny projektleder
Fra den 1. februar 2018 har Kaija Jumppanen Ander-
sen overtaget projektledelsen af oversvømmelsesdi-
rektivet  i Kystdirektoratet. Regeringens beslutninger 
og initiativer i 2017 har medført, at der venter nye ud-
fordringer til mig, og efter otte år med oversvømmel-
sesdirektivet er tiden også moden til, at nye kræfter 
træder til i direktivets anden periode.

I tilbageblik har disse otte år være fagligt yderst 
spændende for mig, og i forhold til kortlægning og 
håndtering af oversvømmelsesrisikoen står vi i dag 
et helt andet sted i dag end i starten af 2010. Der er 
iværksat mange gode initiativer hos jer, og indsatsen 
har været præget af jeres store interesse for direkti-
vets formål og indhold.

Jeg vil derfor gerne takke for jeres engagement og 
den altid konstruktive dialog på vores mange møder 
om oversvømmelsesdirektivet.
 
Jeg ønsker jer fortsat alt godt i udvikling og gennem-
førelse af jeres risikostyringsplaner!

De bedste hilsner

Thorsten

Spor 1 :  
Introduktion til de nye 
risikokommuner

Spor 2:  
Tema for eksisterende 
risikokommuner

Fælles  spor (program følger)

Frokost

Besøg fra Kystdirektoratet
Ved opstart af 2. plantrin, fare- og risikokortlægnin-
gen, vil vi besøge  alle risikoområder et ad gangen og 
afholde et fælles møde med de berørte kommuner i 
området. Vi forventer dog at dele risikoområdet Køge 
Bugt op på flere møder. 

Projektgruppen i Kystdirektoratet

Næste nyhedsbrev udkommer i september 2018


