Spørgsmål og svar om risikostyringsplanerne
Kan Kystdirektoratet komme med mindstekrav eller anbefalinger til hvilket datamateriale vi,
som kommune, bør forholde os til? Det er næppe muligt, at beskrive og forholde os til det hele.
Ifølge lovgivningen skal I forholder jer til farekortlægningen og risikokortlægningen samt klimaændringernes potentielle indvirkning på faren. Det fremgår kun af lovgivningen at vi skal kortlægge faren og risikoen for tre nutidsscenarier, men ikke hvordan de skal indgå i risikostyringsplanen specifikt.
For områder med risiko for stormflod, anbefaler Kystdirektoratet at I som minimum forholder jer til følgende kort:
•

•

Fare- og risikokort for fire hændelser:
o En 100 års stormflod i dag
o En ekstrem stormflod i dag
o En 100 års stormflod i 2115
o En ekstrem stormflod i 2115
De vigtigste uhåndgribelige sårbarheder i jeres område

For områder med vandløbsudfordringer, anbefaler Kystdirektoratet at I som minimim forholder jer til følgende kort:
•

•

Fare- og risikokort for fire hændelser:
o En 50 års oversvømmelse i dag
o En 100 års oversvømmelse i dag
o En 50 års oversvømmelse i 2115
o En 100 års oversvømmelse i 2115
De vigtigste uhåndgribelige sårbarheder i jeres område

Hvordan forholder risikostyringsplanerne sig til miljømålene for vores kystvande?
Risikostyringsplanerne for oversvømmelse skal koordineres med vandplanerne og må som udgangspunkt i være i
strid med miljømålene. Er der behov for en løsning, som er i strid med miljømålene, skal følgende proces gennemgås.
Udarbejd og tilføj en tabel, som indeholder de tiltag, der skal vurderes og koordineres i henhold til vandplanlægning. Vurderingen må gennemføres i form af en beskrivelse, samt en skalabaseret kvantitativ vurdering.
Ved vurderingen skal der tages højde for at:
1.
2.

3.

Tiltag i risikostyringsplanlægningen først og fremmest skal anvendes til at afbøde virkningerne af oversvømmelser.
Hvis det er nødvendigt med oversvømmelsesforanstaltninger, der ikke udelukkende består af vandplanlægningens indsats og målet om god tilstand, må foranstaltningerne ikke forringe vandområders tilstand
eller forhindre, at det mål, der gælder for områderne, nås, jf. § 8 i bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.
Hvis det er nødvendigt med oversvømmelsesforanstaltninger, der vil medføre forringelse af vandområders tilstand eller forhindre, at det mål, der gælder for områderne, nås, kan foranstaltningerne kun gennemføres, hvis kommunerne følger og opfylde de betingelser for fravigelse, som gælder efter § 4 i bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster og § 7 i bekendtgørelse
om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.
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Skal risikostyringsplanen være en rapport, eller kan man publicere som en hjemmeside?
Der er ingen lovkrav ift. formatet af risikostyringsplanen, som både kan publiceres som en hjemmeside, pdf-rapport e.l. Tidligere versioner af risikostyringsplanerne skal dog være tilgængelige, hvis man har behov for at se
dem.

Er der krav til at ”revurdering og ajourføring” fremgår af titlen til anden runde af
risikostyringsplanen?
Der er intet krav til at det skal fremgå af titlen, at det er en revurdering og ajourføring af en tidligere risikostyringsplan. At det er en revurdering og ajourføring skal fremgå af indholdet i planen (se tjeklisten).
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