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Resumé
I Vanddistrikt Jylland og Fyn er der samlet udpeget ti risikoområder i henhold til oversvømmelsesloven 

og EU’s oversvømmelsesdirektiv. Af disse blev syv risikoområder udpeget i 2011 og de ti berørte kommu-

ner vedtog deres første risikostyringsplan i 2015. De resterende tre områder blev udpeget i 2018 og de 

fire berørte kommuner har vedtaget deres første risikostyringsplan i 2021.

Udpegningen af områderne er baseret på en national risikovurdering for oversvømmelse fra hav og 

vandløb i 100 m × 100 m grid, hvor otte sårbarhedskategorier blev inkluderet i analysen.

Til brug for kommunernes udarbejdelse eller revurdering og ajourføring af risikostyringsplanen udar-

bejdede Kystdirektoratet kort over faren og risikoen for oversvømmelse fra hav og/eller vandløb og, for 

risikoområderne Randers Fjord, Vejle, Kolding og Odense Fjord, faren og risikoen ved en kombineret 

hav-vandløbsoversvømmelse. Foruden de håndgribelige skader, som blev anvendt til risikoberegningen, 

kortlage Kystdirektoratet uhåndgribelige sårbarheder i risikoområderne. Faren, skaden og risikoen blev 

kortlagt ved tre nutidsscenarier og tre fremtidsscenarier. Kommunerne har selv valgt hvilke kort, de vil 

anvende i udarbejdelse af risikostyringsplanen, og om de har villet anvende yderligere materiale og kort-

lægning, som kommunen har haft til rådighed.

I denne samlede risikostyringsplan vises afgrænsningen af de udpegede områder og kortlægningerne, 

herunder forskelle mellem første og anden planperiode i kapitel 8, som samler nogle væsentlige informa-

tioner for hver kommunes risikostyringsplan.

I første planperiode var kommunernes tilgang til udarbejdelse af risikostyringsplanen meget forskellig. 

Til denne planperiode har kommunerne bl.a. efter eget ønske fået stillet en skabelon til udarbejdelse/

ajourføring af risikostyringsplaner til rådighed sammen med vejledningsmaterialet. Mange kommuner 

har anvendt denne, hvilket gør risikostyringsplanerne mere ensartet i deres udtryk. Af de 14 kommuner 

i Vanddistrikt Jylland og Fyn har seks kommuner udarbejdet risikostyringsplanen som en hjemmeside, 

mens de øvrige otte har lavet en rapportopsætning.

Næsten alle kommuner har udarbejdet mål for styring af risikoen, dog har de arbejdet med dem på 

lidt forskellig vis. Nogle fastsætter overordnede mål, mens andre er mere konkrete og fastsætter mål 

specifikt for delområder. De fleste fastsætter mål inden for de fire generelle målsætninger, hvoraf syv 

kommuner anvender dem specifikt til kategorisering af målene. En kommune har fastsat procesmål, en 

kommune har fastsat mål, der dækker hele kommunen, og to kommuner har fastsat mål for alle kilder 

til oversvømmelse. Derved er tre kommuner gået bredere end lovkravene i deres arbejde med mål i 

risikostyringsplanen.

Generelt har kommunerne fra første planperiode arbejdet med og implementeret tiltag siden den første 

risikostyringsplan blev vedtaget og kommunerne har eksempelvis gennemført 65 ud af 130 planlagte 

tiltag, mens 47 tiltag er i gang med at blive implementeret.

I risikostyringsplanerne for denne planperiode har kommunerne i Vanddistrikt Jylland og Fyn planlagt 

244 tiltag fordelt med 90 forebyggende tiltag, 51 beskyttende, 45 beredskabsmæssige tiltag og 58 tiltag 

om nærmere forarbejde. Næsten alle kommuner har desuden prioriteret tiltagene, kortlagt ansvarlige 

myndigheder og lavet planer for opfølgning på implementeringen af planen.

Vedrørende inddragelse har alle kommunerne et fokus på, at risikostyring berører mange interessenter, 

herunder borgere, og de planlægger alle inddragelse undervejs i arbejdet med gennemførelse af planen. 

Yderligere har alle kommuner haft deres risikostyringsplan i seks måneders høring inden den blev vedta-

get, hvor flere kommuner undervejs afholdt borgermøder o.l.
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1. Indledning
Som følge af voldsomme oversvømmelser i Europa i 1998-2002 med store menneskelige og økonomiske 

konsekvenser besluttede EU at vedtage oversvømmelsesdirektivet. Formålet med direktivet er at vurdere 

og styre risikoen for oversvømmelser for at mindske negative følger for menneskers sundhed, miljø, 

kulturarv og økonomiske aktivitet i medlemslandene.

Oversvømmelsesdirektivet gennemføres i planperioder af seks år, hvor første planperiode gennemførtes 

i årene 2010-2015 og nuværende anden planperiode løber i perioden 2016-2021. Inden for hver planpe-

riode udføres arbejdet i tre plantrin:

• Plantrin 1 (Artikel 4 & 5) er en national vurdering af risikoen for oversvømmelse og udpegning af 

områder med potentiel væsentlig risiko.

• Plantrin 2 (Artikel 6) er en kortlægning af faren og risikoen for oversvømmelse i de udpegede områ-

der.

• Plantrin 3 (Artikel 7) er udarbejdelsen af risikostyringsplan for oversvømmelse.

Fra anden planperiode og frem indeholder hvert plantrin en revurdering og, om nødvendigt, ajourføring 

af arbejdet fra den forrige planperiode (Artikel 14). Desuden skal klimaændringernes effekt på faren indgå 

fra anden planperiode og frem (Artikel 14, stk. 4).

Oversvømmelsesdirektivet

Direktiv 2007/60/EF af 23. oktober 2007 om vurdering og styring af risikoen for oversvømmel-

ser.

Implementeret i Danmark ved:

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.

Oversvømmelsesdirektivet er implementeret i dansk lovgivning ved LBK nr. 1085 af 22. september 2017 

og BEK nr. 894 af 21. juni 2016 (se faktaboks). Direktivet implementeres i Danmark med udgangspunkt i 

oversvømmelse fra hav og oversvømmelse fra vandløb (eller søer knyttet til vandløb). Jævnfør lovgivnin-

gen er det Miljøministeriet ved Kystdirektoratet, der er ansvarlig for Plantrin 1 og 2, mens det er de berørte 

kommuner, der er ansvarlige for de kommunale risikostyringsplaner for oversvømmelse i Plantrin 3, mens 

Kystdirektoratet er ansvarlig for sammenfatningerne på vanddistriktsniveau. 

I Danmark blev der i 2011 udpeget 10 risikoområder, for hvilke de 22 berørte kommuner udarbejdede og 

vedtog risikostyringsplaner i perioden 2014-2015. Ved revurderingen i 2018 blev yderligere fire risikoom-

råder udpeget og to eksisterende risikoområder blev væsentligt geografisk udvidet, så 27 kommuner nu 

har udpegede områder med potentiel væsentlig risiko for oversvømmelse.

Disse 27 kommuner har i perioden 2020-2021 skullet opdatere og ajourføre eller udarbejde risikostyrings-

planer for risikoområdet i deres kommune på baggrund af kortlægningerne leveret af Kystdirektoratet 

under Plantrin 2 og yderligere materiale, som kommunen har ønsket at anvende, samt vejledningsmate-

rialet fra Kystdirektoratet. 

Alle berørte kommuner har udarbejdet hver deres risikostyringsplan, så der er i alt foreligger 27 risikosty-

ringsplaner. De kommunale risikostyringsplaner skal revurderes og ajourføres hvert sjette år.
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Staten samler og udarbejder en sammenfattet risikostyringsplan for hvert vanddistrikt på baggrund af de 

kommunale risikostyringsplaner inden for vanddistriktet. Der er udarbejdet to sammenfatninger, da der 

er 14 kommunale risikostyringsplaner for Vanddistrikt I, Jylland og Fyn, og 13 kommunale risikostyrings-

planer for Vanddistrikt II, Sjælland.

Dette er en ajourføring af sammenfatningen af risikostyringsplanerne for Vanddistrikt I, Jylland og Fyn. 

Første version blev publiceret i 2015 og var gældende for perioden 2016-2021 (Kystdirektoratet & Natur-

styrelsen, 2015).

Der gøres opmærksom på, at sammenfatningen gennemgår kommunernes risikostyringsplaner på et 

overordnet og generaliseret niveau. Der henvises til kommunernes risikostyringsplaner for mere detal-

jeret indsigt i planen, herunder valg af hændelser i det videre arbejde, overvejelser om beslutninger og 

lignende. Link til kommunernes risikostyringsplaner er samlet i Bilag A.

Risikoområde udpeget i 2011

Risikoområde udpeget i 2018

Signaturforklaring

Nakskov

Esbjerg Kolding

Nyborg

Vordingborg

Sydlolland

Holstebro

Randers
Fjord

Køge Bugt - 
København

Vejle

Aabenraa

Odense
Fjord Korsør

Juelsminde

Fredericia

Figur 1 1 Oversigt over risikoområderne i Danmark i anden planperiode af oversvømmelsesdirektivet.
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2. Beskrivelse af risikoom-
råderne og udpegningen

I 2018 foretog Kystdirektoratet en revurdering af den nationale risiko for oversvømmelse fra hav og vand-

løb og ajourførte på den baggrund risikoområderne. 

Med det formål at inkludere en bredere vifte af samfundsvigtige værdier, både håndgribelige og uhåndgri-

belige, blev risikoen beregnet med en indeksbaseret tilgang. Beregningerne blev udført nationalt i et 100 

m × 100 m grid.

Faren for oversvømmelse fra hav og vandløb blev kortlagt for en statistisk 1000 års hændelse eller histo-

risk oversvømmelse, afhængig af hvilken der var størst, og indekseret på en skala fra 1-5 afhængig af vand-

dybden i hver celle, hvor 1 repræsentere små oversvømmelsesdybder og 5 store dybder.

Ligeledes blev sårbarheden inden for otte sårbarhedskategorier indekseret på en skala fra 1-5, hvor 1 

repræsenterer meget små og lokale værdier og 5 meget store værdier af national og international be-

tydning. De otte sårbarhedskategorier var: Befolkning, Arealanvendelse, Kulturarv, Infrastruktur, Potentielt 

forurenende virksomheder, Beredskab, Kritisk infrastruktur og Økonomisk aktivitet.

Risikoen blev beregnet ved at multiplicere fareindekset med sårbarhedsindekset og blev skaleret på en 

skala fra Meget lav risiko til Meget høj risiko.

Efterfølgende blev områder med mange celler med Høj og Meget høj risiko identificeret og den øvre kvar-

til af disse udpeget som risikoområder.

For yderligere information henvises til metoderapporten fra 2018 (Kystdirektoratet, 2018).

På baggrund af dette arbejde forblev de syv eksisterende risikoområder i vanddistriktet udpeget og 

områdernes afgrænsning blev opdateret med den nyeste viden om fremtidige potentielle oversvømmel-

sesudbredelser. Desuden blev yderligere tre risikoområder udpeget: Kolding, Esbjerg og Nyborg. Disse 

berører kommunerne Kolding, Esbjerg, Fanø og Nyborg. Alle tre risikoområder blev udpeget på baggrund 

af oversvømmelser fra hav.

Resultaterne af den nationale vurdering af risikoen for oversvømmelse vises i webGIS via følgende link: 

oversvommelse.kyst.dk/webgis, Data fra plantrin 1: Den nationale risikovurdering og udpegning af risiko-

områder.

Tabel 2.1 giver et overblik over risikoområderne i Vandistrikt Jylland og Fyn og de berørte kommumer.

Kort over risikoområderne, herunder forskelle mellem risikoområderne fra 2011 og 2018, vises i kapitel 8.

http://oversvommelse.kyst.dk/webgis
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Tabel 2 1 Oversigt over risikoområderne i Vanddistrikt Jylland og Fyn.

Risikoområde Hovedvandopland Kommune(r) Kilde Udpeg- 

ningsår

Justeringer til anden 

planperiode

Holstebro 1.4 Nissum Fjord Holstebro Kommune Vandløb 2011 Risikoområde opdateret 

ift. nyeste data

Randers Fjord 1.5 Randers Fjord Randers Kommune

Norddjurs Kommune

Hav & vandløb 2011 Risikoområde opdateret 

ift. nyeste data

Juelsminde 1.9 Horsens Fjord Hedensted Kommune Hav 2011 Risikoområde opdateret 

ift. nyeste data

Esbjerg 1.10 Vadehavet Esbjerg Kommune

Fanø Kommune

Hav 2018 Nyt risikoområder

Vejle 1.11 Lillebælt/Jylland Vejle Kommune Hav & vandløb 2011 Risikoområde opdateret 

ift. nyeste data

Fredericia 1.11 Lillebælt/Jylland Fredericia Kommune Hav 2011 Risikoområde opdateret 

ift. nyeste data

Kolding 1.11 Lillebælt/Jylland Kolding Kommune Hav 2018 Nyt risikoområder

Aabenraa 1.11 Lillebælt/Jylland Aabenraa Kommune Hav & vandløb 2011 Risikoområde opdateret 

ift. nyeste data

Odense Fjord 1.13 Odense Fjord Odense Kommune 

Nordfyns Kommune

Kerteminde Kommune

Hav & vandløb 2011 Risikoområde opdateret 

ift. nyeste data

Nyborg 1.14 Storebælt Nyborg Kommune Hav 2018 Nyt risikoområder
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3. Vurdering af oversvøm-
melsesfaren og -risikoen

For hvert risikoområde udarbejdede Kystdirektoratet mere detaljerede kort over faren og risikoen for 

oversvømmelse til brug for kommunernes arbejde med risikostyringsplanerne. 

Oversvømmelsesfaren blev kortlagt for tre til fire nutidige hændelsesscenarier og tre fremtidige scena-

rier, hvor klimaændringernes forventede effekt blev inkluderet i kortlægningen. Faren blev kortlagt ved 

dynamisk oversvømmelsesmodellering for oversvømmelse fra hav, vandløb og kombinerede havvand-

løbshændelser, de steder, hvor dette var relevant.

Generelt medfører klimaændringerne en øget oversvømmelsesfare i både udbredelse og vanddybe.

På baggrund af fareberegningerne er de potentielle skader ved oversvømmelserne bestemt ud fra 

skadesmodeller for boliger, indbo, oprydning ved skader på infrastruktur og for landbrug i form af skader 

på husdyr og afgrøder. Som noget nyt blev konsekvenser for virksomheder også udregnet for private 

virksomheder som direkte skader og skader som følge af forstyrrelse af drift grundet oversvømmelse. 

Ud fra disse økonomiske konsekvensberegninger er risikoen, det forventede årlige tab, udregnet for hver 

hændelse.

Foruden risikoen og de potentielle økonomiske skader ved oversvømmelse er også uhåndgribelige 

sårbarheder, som potentielt er berørt af oversvømmelser, kortlagt. Disse er vist som punkter og arealer 

i nærheden af de oversvømmede områder indenfor kategorierne: Beredskabspunkter, særligt sårbare 

punkter, potentielt forurenende virksomheder, natur og miljø samt kulturarv. Desuden er ejendomme, der 

potentielt er berørt af oversvømmet kritisk infrastruktur, ligeledes kortlagt. 

Alle resultaterne fra kortlægningen vises i webGIS via følgende link: oversvommelse.kyst.dk/webgis, Data 

fra plantrin 2: Kortlægningen af faren og risikoen for oversvømmelse i risikoområderne. 

Kort over faren og risikoen for oversvømmelse med middelstor sandsynlighed i hvert risikoområde vises 

i kapitel 8, herunder farekort fra første planperiode, de steder det er relevant. Kommunerne kan have 

valgt at arbejde videre med andre hændelser til styring af risikoen i deres risikostyringsplaner end dem 

der vises i sammenfatningen. Her henvises til de enkelte kommuners risikostyringsplaner. 
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4. Mål for styring af risikoen 
for oversvømmelse

Kommunerne har i deres risikostyringsplaner skulle fastlægge mål for styring af oversvømmelsesrisikoen. I 

vejledningsmaterialet har Kystdirektoratet anbefalet at fastsætte mål inden for de fire generelle målsætnin-

ger inden for risikocyklussen illustreret i figuren:

 Forebyggelse af nye risici før en oversvøm-

melse

 Reduktion af eksisterende risici før en 

oversvømmelse

 Reduktion af negative konsekvenser under 

en oversvømmelse

 Reduktion af negative konsekvenser efter en 

oversvømmelse

Derudover har de ti kommuner, der blev udpeget 

som risikoområder i 2011 og vedtog deres første 

risikostyringsplan i 2015, skulle give en status på 

målene fra første planperiode og om nødvendigt 

opdatere disse.

Status på mål fra første planperiode

Generelt skriver kommunerne, at de har arbejdet 

med målene fra første planperiode. Kun én kom-

mune, Hedensted, skriver, at de har opfyldt alle 

deres mål med undtagelse af et, der er udskudt 

grundet COVID-19 restriktioner.

Mål for styring af risikoen for oversvømmelse

13 af de 14 kommuner har fastlagt mål i deres 

risikostyringsplaner. Antallet af mål fastlagt af den enkelte kommune spænder mellem 3 og 14 mål. Nogle 

kommuner har nogle overordnede generelle målsætninger, som specificeres eksempelvis for delområder, 

mens andre har niveaudelt de mål de arbejder med.

Af de 13 kommuner, der har fastsat mål for styring af risikoen, har syv kommuner aktivt anvendt og lavet mål 

inden for de fire generelle målsætninger, mens fem kommuner har lavet målsætninger, der passer inden for 

1-3 af de generelle målsætninger, men har ikke kategoriseret dem derefter. Den sidste kommune, Nordfyns, 

har lavet mål om, hvordan risikoen skal styres, men ikke konkrete mål for, at den skal reduceres. De har 

eksempelvis målet:

 ”Reduktion af risikoen for negative konsekvenser ved en oversvømmelse langs kystlinjen ved Odense 

Fjord skal ske gennem samarbejde mellem relevante aktører, f.eks. dige- og pumpelag, Beredskab Fyn 

og grundejerforeninger.”
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Nogle kommuner har valgt at fastsætte mål, der dækker bredere, end de krav der stilles i lovgivningen. 

Eksempelvis har Kerteminde Kommune fastlagt mål, der dækker hele kommunen frem for kun i risikoom-

rådet, og Aabenraa og Esbjerg Kommuner har fastsat mål for alle kilder til oversvømmelse frem for kun 

dem, de er udpeget som risikoområder på baggrund af.

10 kommuner har fastlagt mål om forebyggelse af nye risici før en oversvømmelse

12 kommuner har fastlagt mål om reduktion af eksisterende risici før en oversvømmelse

10 kommuner har fastlagt mål om reduktion af negative konsekvenser under en over-

svømmelse

8 kommuner har fastlagt mål om reduktion af negative konsekvenser efter en oversvøm-

melse
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5. Tiltagsplanlægning
Kommunerne har i deres risikostyringsplaner skulle fastlægge tiltag til opfyldelse af målene for styring af 

risikoen inden for kategorierne Forebyggelse, Beskyttelse og Beredskab. De ti kommuner, der har lavet 

en revurdering og ajourføring af deres risikostyringsplan, har yderligere skullet give status på tiltagene 

fastlagt i første risikostyringsplan.

Efter fastlæggelse af tiltag har kommunerne også skullet prioritere tiltagene og kortlægge ansvarlige 

myndigheder for det enkelte tiltag.

Status på tiltag fra første planperiode

Nedenstående tabel giver en status på tiltag fra første planperiode beskrevet i kommunernes nye risiko-

styringsplaner. I alt har kommunerne gennemført 65 tiltag, mens 47 er i gang, og 18 er enten udsat eller 

annulleret. Kystdirektoratet har vurderet kategorien af tiltaget og bl.a. kategoriseret nogle tiltag inden for 

kategorien Forarbejde, hvis tiltaget i sig selv ikke har haft til formål at reducere risikoen, men eksempelvis 

har analyseret et område nærmere, afklaret en proces eller lignende.

Af de gennemførte tiltag har 20 af dem været forebyggende, 21 beskyttende, 15 beredskabsmæssige 

tiltag, og 9 tiltag har været forarbejde. 

Kommune Antal tiltag i alt Gennemført I gang / Fortlø-

bende

Udsat Annulleret

Holstebro 7 2 4 0 1

Randers 29 20 8 0 1

Norddjurs 19 9 7 0 3

Hedensted 7 6 0 1 0

Vejle 27 13 13 1 0

Fredericia 6 3 3 0 0

Aabenraa 17 6 5 3 3

Fælles for Odense Fjord 

kommunerne

9 5 0 0 4

Odense 5 1 3 0 1

Nordfyns 3 0 3 0 0

Kerteminde 1 0 1 0 0

Total antal tiltag 130 65 47 5 13
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Tiltag til reduktion af risikoen

Kommunerne har givet en oversigt over tiltagene planlagt for den kom-

mende planperiode. I revurderingerne justerer flere af kommunerne tiltagene 

fra den første risikostyringsplan og konkretiserer nogle tiltag mere. De 14 

kommuner i Vanddistrikt Jylland og Fyn har hver især planlagt mellem 1 og 

37 tiltag og har i alt planlagt 244 tiltag. Disse er fordelt med 90 forebyggende 

tiltag, 51 beskyttende og 45 beredskabsmæssige tiltag samt 58 tiltag, der 

dækker forarbejde. Antallet af tiltag planlagt af de enkelte kommuner fremgår 

af nedenstående tabel.

Kommune Forebyggelse Beskyttelse Beredskab Forarbejde Total antal

Holstebro 1  0 0 0 1

Randers 12 9 9 5 35

Norddjurs 1 0 0 6 7

Hedensted 1 3  0 1 5

Esbjerg 14 5 4 6 29

Fanø 3 3 4 1 11

Vejle 14 13 6 4 37

Fredericia 3 2 1 0 6

Kolding 12 3 8 9 32

Aabenraa 8 2 6 12 28

Odense 2 5 0 0 7

Nordfyns 7 0 3 7 17

Kerteminde 1 0 3 2 6

Nyborg 11 6 1 5 23

Total antal tiltag 90 51 45 58 244

Prioritering af tiltag 

I planlægning af tiltag til reduktion af risikoen har kommunerne foretaget en prioritering af tiltagene. Tre 

kommuner har valgt ikke at prioritere mellem tiltagene, enten fordi de har meget få, eller fordi de er lige 

væsentlige. De øvrige kommuner har prioriteret tiltagene ud fra forskellige principper. Nogle prioriterer til-

tagene ud fra hvilke, der har størst effekt, om tiltagene allerede er igangsat, synergi med andre projekter, 

økonomi eller interesse fra borgere og interessenter – for blot at nævne nogle af principperne beskrevet i 

kommunernes planer. 



Sammenfatning af risikostyringsplaner for oversvømmelse for Vanddistrikt Jylland og Fyn  15

6. Koordinering med  
vandplanerne og øvrig 
lovgivning

Kommunerne har i deres risikostyringsplaner skullet beskrive, hvordan planerne er koordineret med 

vandplaner, habitatlovgivning og hvorledes risikostyringsplanen er koblet til anden relevant lovgivning.

Samlet set vurderer kommunerne, at risikostyringsplanerne ikke er i strid med målene i vandrammedirek-

tivet. Odense Kommune fremhæver, at der i arbejdet med enkelte tiltag skal sikres, at de ikke medfører 

en uhensigtsmæssig påvirkning af henholdsvis Gels Å, Vejrup Å, Krags Å, Lunde Å og Odense Fjord og 

Kanal. Nordfyns Kommune beskriver, at de gældende vandområdeplaner (2015 – 2021) er under revision. 

Derudover beskriver Esbjerg Kommune, at tiltaget, der omhandler forsinkelse af overfladevand i relation 

til Fovrfeld Bæk i forbindelse med en implementering vil skulle vurderes i forhold til vandrammedirektivet. 

Kommunen vurderer, at forsinkelsestiltagene i planen vil have en positiv indflydelse på både den hydrauli-

ske påvirkning af Fovrfeld Bæk og på den økologiske tilstand i vandløbet. 

Kommunerne har alle lavet en screening for en miljøvurdering, hvor flertallet har vurderet, at deres 

risikostyringsplan ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og at planen derfor ikke skal miljøvurderes. 

Kommunerne begrunder det med, at deres risikostyringsplaner ikke giver mulighed for større anlægs-

projekter, der er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 og 2. Nyborg Kommune har som den eneste 

udarbejdet en miljøvurdering af deres risikostyringsplan. 

Kommunerne vurderer generelt, at risikostyringsplanen ikke i sig selv eller i kumulation med andre planer 

eller projekter, herunder allerede gennemførte planer eller projekters påvirkning, kan påvirke arter og 

naturtyper på Natura 2000-områders udpegningsgrundlag i væsentligt omfang. Det er ligeledes kom-

munens vurdering, at tiltagene, der er nævnt i risikostyringsplanen ikke kan beskadige eller ødelægge 

yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter i deres naturlige udbredelsesområder. Flere kommuner tager 

forbehold for overstående i forbindelse med realisering af konkrete projekter. Odense Kommune har som 

den eneste kommune udarbejdet en væsentlighedsvurdering.

Alle kommuner på nær Holstebro inddrager overvejelser ift. planloven – især med henblik på den natio-

nale interesse, som omhandler klimatilpasning samt retningslinjer for oversvømmelse og erosion. Kom-

munerne belyser ligeledes øvrig lovgivning. Det drejer sig generelt om Kystbeskyttelsesloven, Vandløbs-

loven, Naturbeskyttelsesloven og i enkelte tilfælde Museumsloven.
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7. Proces for udarbejdelse 
og opfølgning

På baggrund af erfaringer fra første planperiode, kommunernes input og bemærkningerne fra Europa-

Kommission til risikostyringsplanerne fra første planperiode har Kystdirektoratet udarbejdet en skabelon 

til udarbejdelse af risikostyringsplaner. Målet med skabelonen var dels at lette arbejdet for kommunerne 

med bl.a. at opfylde alle lovkrav til risikostyringsplanerne og dels at gøre planerne mere ensartede, så det 

er lettere at sammenligne på tværs af kommunerne. Mange kommuner har anvendt disse skabeloner i 

arbejdet med deres risikostyringsplaner. 

Flere kommuner har beskrevet i deres planer, hvordan de har inddraget interessenter undervejs i proces-

sen. Primært er det beredskabet, spildevandsselskaber og havne, der er de primære interessenter, som 

har bidraget undervejs. Derudover nævner nogle kommuner også, hvordan de har sikret bredt samar-

bejde internt i kommunen i arbejdet med risikostyringsplanen for at sikre en bredere forankring internt i 

kommunen.

Alle risikostyringsplaner har været i høring i et halvt år, og flere kommuner beskriver, at de under hø-

ringsperioden har holdet borgermøder o.l. for at inddrage borgere og interessenter i risikostyringsplanen. 

Kommunerne dokumenterer i diverse bilag effekten af høringen.

Kommunerne sikrer overvågning af planens gennemførelse ved løbende møder. For de fleste kommuner 

gøres dette ved halvårlige eller årlige statusmøder med ledelsen for den ansvarlige afdeling, relevante 

udvalg eller lignende. 
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8. Risikoområder

Risikoområde Holstebro, Holstebro Kommune

Risikoområdet blev udpeget i 2011 på baggrund af oversvøm-

melse fra vandløb. Området blev i 2018 geografisk udvidet en 

smule på baggrund af nyeste data.

Fare- og risikokort

Forskelle mellem oversvømmelsesfare- og risikokortlæg-

ningen fra første og anden planperiode

Ejendomme omkring kote 9,5 m vil opleve begyndende over-

svømmelse med en statistisk hyppighed svarende til hvert 5. år 

under de nuværende klimaforhold. Siden 2015 er risikobilledet 

uændret, dog er sårbarheden reduceret på et kritisk sårbar-

hedspunkt.
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Mål *1

Status på mål fra første planperiode

Ingen status.

Mål for styring af risikoen for oversvømmelse
Ingen mål.

* Dette afsnit er lavet på baggrund af høringsversionen af kommunens risikostyringsplan, da den endelige plan ikke var 

vedtaget ved udarbejdelse af sammenfatningen. Afvigelser kan derfor forekomme.
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Tiltag *2

Status på tiltag fra første planperiode
En del af tiltagene er vedvarende indsatser, som fortsat kører, og der er blevet etableret et vandstands- 

og varslingssystem til borgere og beredskab. Derudover er det det primære fokus på klimatilpasningspro-

jektet, der skal sikre vandtilbagehold i oplandet og mindske oversvømmelserne i Holstebro by.

Kategori Gennemført I gang / fortløbende Udsat Annulleret

Forebyggelse

     1           3    0       1  

Beskyttelse

     0           0    0       0

Beredskab

      1           1    0       0

Forarbejde

      0           0    0       0

Tiltag til reduktion af risikoen
Kommunen har fastlagt et tiltag til at forebygge oversvømmelser i byen. Derudover foreslås lokale løsnin-

ger, som kan igangsættes af borgere.

Kategori Antal

 

Forebyggelse

1

Beskyttelse

0

Beredskab

0

Forarbejde

0

Link til risikostyringsplanen

https://www.holstebro.dk/risikostyringsplan

* Dette afsnit er lavet på baggrund af høringsversionen af kommunens risikostyringsplan, da den endelige plan ikke var 

vedtaget ved udarbejdelse af sammenfatningen. Afvigelser kan derfor forekomme.

https://www.holstebro.dk/risikostyringsplan
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Risikoområde Randers Fjord, Randers Kommune

Risikoområdet Randers Fjord berører både Randers Kommune 

og Norddjurs Kommune.

Risikoområdet blev udpeget i 2011 på baggrund af oversvøm-

melse fra hav og vandløb. Området blev i 2018 geografisk 

udvidet en smule på baggrund af nyeste data.

Fare- og risikokort

Forskelle mellem oversvømmelsesfare- og risikokortlæg-

ningen fra første og anden planperiode

På baggrund af den reviderede kortlægning er det vurderingen, 

at der i Randers Kommune kun er sket ganske små ændringer i 

kortlægningen for fare, skade og risiko siden første planperiode.
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Mål

Status på mål fra første planperiode
Der er blevet arbejdet metodisk og strategisk med risikoområdet i første planperiode. Der er generelt set 

arbejdet med strategiske løsninger og med konkrete løsninger til reduktion af eksisterende risici. Byrådet 

vedtog i september 2020 Udviklingsplanen for Flodbyen Randers, der sætter den overordnede retning 

for byudviklingen, klimatilpasningen og etableringen af en ny infrastruktur i midtbyen. Med Flodbyen 

Randers er der en sammenhængende og langsigtet plan, hvor klimatilpasningen integreres i udviklingen 

af de nye bydele. Realisering af planen vil samtidig klimatilpasse den eksisterende by.

Mål for styring af risikoen for oversvømmelse
De overordnede mål for Risikoplanen 2021-2027 er følgende:

Forebyggelse af nye risici før en oversvømmelse

 Nye anlæg og ny bebyggelse skal som udgangspunkt beskyttes mod oversvømmelser til kote 

3,0 m DVR90. Der kan i forhold til beskyttelseshøjden foretages en konkret vurdering af anlæg-

gets levetid, anvendelse og sårbarhed over for oversvømmelse samt muligheden for at forhøje 

beskyttelsesniveauet over tid.

 Byrådet vil med udviklingsplanen Flodbyen Randers sikre, at klimatilpasning i Randers Midtby 

sker med langsigtede og fleksible løsninger, der kan tilpasses over tid.

 Byrådet vil sikre, at klimatilpasningen løbende kan justeres, efterhånden som klimaprogno-

serne opdateres.

Reduktion af eksisterende risici før en oversvømmelse

 Byrådet vil forebygge, at væsentlige værdier, unikke kulturmiljøer og menneskeliv går tabt på 

grund af oversvømmelser opstået ved ekstreme vejrforhold.

 Byrådet vurderer muligheden for at iværksætte konkrete foranstaltninger i de områder, hvor 

risikoen for omfattende skader ved oversvømmelser er størst.

 Byrådet ønsker en løbende dialog med borgere, virksomheder og andre interessenter i de 

oversvømmelsestruede områder med henblik på at vælge de bedste lokale løsninger.

 Byrådet ønsker at skabe robuste og bæredygtige løsninger, som giver merværdi og ikke 

udelukker adgangen til vandet under normale vejrforhold.

 Byrådet ønsker, at konsekvenserne af oversvømmelser i byerne ved fjorden og det øvrige åbne 

land holdes på et acceptabelt niveau.

 Alle borgere og virksomheder i de oversvømmelsestruede områder skal være bevidste om, at 

de befinder sig i et udsat område, og hvordan de skal forholde sig, hvis der skulle forekomme 

oversvømmelser og selv forebygger skader.

Reduktion af negative konsekvenser under en oversvømmelse

 Når vandstanden i Randers Fjord varsles 1,30 m (DVR90) eller højere, nedsættes en kommunal 

krisestab, der håndterer krisestyringen. En revideret indsatsplan for oversvømmelse ramme-

sætter den operative indsats, herunder prioritering af opgaver, organisering og ansvarsforde-

ling. 

 Borgere i oversvømmelsestruede områder kan modtage højvandsvarslinger og nedvarslinger 

via sms-service eller ved opkald gennem kommunens varslingssystem. 

Reduktion af negative konsekvenser efter en oversvømmelse

 Ved oversvømmelser eller højvandshændelser, hvor krisestaben har været samlet, evalueres 

forløbet efterfølgende for at forbedre indsatser. 
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Tiltag

Status på tiltag fra første planperiode
Otte tiltag fra første planperiode er overført til anden planperiode. Desuden er mange gennemførte tiltag 

fra første planperiode overført som nye tiltag til anden planperiode som opfølgning eller fortsat dialog.

Kategori Gennemført I gang / fortløbende Udsat Annulleret

Forebyggelse

      9           1    0        0

Beskyttelse

      4           6    0        1

Beredskab

      3           0    0        0

Forarbejde

      4           1    0        0

Tiltag til reduktion af risikoen
Inklusiv de ni tiltag overført fra første risikostyringsplan har kommunen i alt planlagt 35 tiltag i risikosty-

ringsplanen. Tiltagene er planlagt for de enkelte delområder, som kommunen arbejder med i planen.

Kategori Antal

 

Forebyggelse

12

Beskyttelse

9

Beredskab

9

Forarbejde

5

Link til risikostyringsplanen

https://sektorplaner.randers.dk/risikostyringsplan-2021/

https://sektorplaner.randers.dk/risikostyringsplan-2021/
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Risikoområde Randers Fjord, Norddjurs Kommune

Risikoområdet Randers Fjord berører både Randers Kommune 

og Norddjurs Kommune.

Risikoområdet blev udpeget i 2011 på baggrund af oversvøm-

melse fra hav og vandløb. Området blev i 2018 geografisk 

udvidet en smule på baggrund af nyeste data.

Fare- og risikokort

Forskelle mellem oversvømmelsesfare- og risikokortlæg-

ningen fra første og anden planperiode

I Norddjurs kommune er der få forskelle mellem kortudpeg-

ningen og kortlægningen fra første til anden planperiode. Der 

er særligt fokus på pumpelag i og omkring Allingåbro, der er i 

risiko for oversvømmelse ved fremtidens stormfloder. Mindre 

landsbyer, Voer, Færgested, Bode og Hollandsbjerg vil ligeledes 

blive påvirket ved stormfloderne. Digerne har manglende højde 

og styrke, som begrænser digernes beskyttelsesværn mod 

oversvømmelse.
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Mål

Status på mål fra første planperiode
Der er blevet arbejdet med målene fra første planperiode og flere er stadig igangværende processer. 

Kommunen er i løbende dialog med interessenter, i form af borgerinddragende workshops og følgegrup-

pemøder. Beredskabet holdes på sit nuværende niveau.

Mål for styring af risikoen for oversvømmelse
Der er fastlagt 10 nye mål for anden planperiode.

Forebyggelse af nye oversvømmelser

 Nye anlæg og ny bebyggelse skal som udgangspunkt beskyttes mod oversvømmelser til kote 

3,0 m DVR90. Der kan i forhold til beskyttelseshøjden foretages en konkret vurdering af anlæg-

gets levetid, anvendelse og sårbarhed over for oversvømmelse samt muligheden for at forhøje 

beskyttelsesniveauet over tid.

 Allingåbro skal gennem etapeplanlægning arbejde for en fremtidig sikringskote på 3 meter. 

 Planlægning, anlægsarbejde og naturforvaltning m.v. skal tage højde for fremtidige klimapå-

virkninger.

 Eventuelle oversvømmelser skal kunne holdes på et acceptabelt niveau. 

Beskyttelse mod nye oversvømmelser

 Der skal skabes robuste, fleksible og bæredygtige løsninger, som giver merværdi og ikke 

udelukker adgang til vandet under normale vejrforhold.

 Der skal ske løbende dialog med borgere, landbrug, virksomheder og andre interessenter i de 

oversvømmelsestruede områder med henblik på at vælge de bedste lokale løsninger.

 Allingåbro ønskes beskyttet mod oversvømmelser gennem etapevis helhedsplanlægning, der 

skaber et fremtidigt beskyttelsesværn for hele byen op til kote 3. 

Beredskab i forbindelse med risiko for oversvømmelser

 I forbindelse med risiko for oversvømmelser kan Plan for Fortsat Drift aktiveres. Afhængig af 

krisens omfang vil en eventuel krisestab kunne etableres på forvaltningsniveau, kommuneni-

veau eller tværkommunalt. Beredskabet har ansvar for Plan for Fortsat Drift. Hvorvidt bered-

skabet indgår i en eventuel krisestab afhænger af krisens omfang. I forbindelse med en 

krisestab udpeges 5 roller: Kriseleder, Personansvarlig, Procesansvarlig, Kommunikationsan-

svarlig og Logfører.

 Borgere i oversvømmelsestruede områder skal have mulighed for at modtage varslinger om 

kritiske højvandssituationer. 

 Ved oversvømmelser eller højvandshændelser, hvor krisestaben har været samlet, evalueres 

forløbet efterfølgende for at forbedre indsatser.
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Tiltag

Status på tiltag fra første planperiode
Norddjurs Kommune havde i første planperiode 19 tiltag, hvoraf syv tiltag fortsætter i anden planperiode. 

Der er ikke oprettet nye tiltag. Af tiltagene fra første planperiode er ni tiltag gennemført og tre annulleret.

Kategori Gennemført I gang / fortløbende Udsat Annulleret

Forebyggelse

      3           1          1  

Beskyttelse

      0           0         0 

Beredskab

      4           0          1

Forarbejde

      2           6          1

Tiltag til reduktion af risikoen
De syv tiltag planlagt i risikostyringsplanen er alle videreført fra første risikostyringsplan. Kommunen har 

prioriteret tiltagene på baggrund af en analyse af første risikostyringsplan.

Kategori Antal

 

Forebyggelse

1

Beskyttelse

0

Beredskab

0

Forarbejde

6

Link til risikostyringsplanen

https://www.norddjurs.dk/media/7989724/RISIKOSTYRINGSPLAN.PDF

https://www.norddjurs.dk/media/7989724/RISIKOSTYRINGSPLAN.PDF
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Risikoområde Juelsminde, Hedensted Kommune

 

Risikoområdet blev udpeget i 2011 på baggrund af oversvøm-

melse fra hav. Området blev i 2018 geografisk udvidet en smule 

på baggrund af nyeste data.

Fare- og risikokort

Forskelle mellem oversvømmelsesfare- og risikokortlæg-

ningen fra første og anden planperiode

Kortene fra anden planperiode adskiller sig ikke med hensyn 

til faren/skade m.v. fra første planperiode, idet kritiske punkter 

stadig er de samme. Dog er der med nye beregninger kommet 

nye områder i syd og nord. 
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Mål

Status på mål fra første planperiode
Målene for risikostyringsplanen for første planperiode er alle gennemført på nær etablering af et digelag. 

På grund af COVID-19 har det ikke været muligt at gennemføre de borgermøder, som skulle føre til dan-

nelsen af digelaget.

Mål for styring af risikoen for oversvømmelse
Der er fastlagt fem mål i risikostyringsplanen for anden planperiode. 

    Etablering af et digelaget. 

 

 Højvandsbeskyttelse af Juelsminde til kote 2,5 m inden 2027. 

 Digelaget udarbejder en plan for, hvorledes beskyttelsen opnås - der skal arbejdes på adaptive 

løsninger op til 2,5 m, således der kan opnås en højde på op til 2,88 m. efter 2065, hvis bereg-

ningerne viser, at det er nødvendigt.

 Efter 2027 skal der ses på, om det bliver nødvendigt at arbejde med en beskyttelseshøjde på 

op til 2,88 (måske op til 3,05 m.), og der skal foretages en vurdering ift. de modeller, der 

foreligger på dette tidspunkt.

 Tiltag med hensyn til reduktion i udledningen af CO2, og hvad dette måtte betyde for tempera-

turen og højvandsudviklingen, skal vurderes. 
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Tiltag

Status på tiltag fra første planperiode
Generelt er tiltagene fra første planperiode gennemført med undtagelse af etablering af digelaget, som 

ikke har kunnet gennemføres grundet COVID-19 restriktioner.

Kategori Gennemført I gang / fortløbende Udsat Annulleret

Forebyggelse

      1           0    1       0

Beskyttelse

      4           0    0       0

Beredskab

      1           0    0       0

Forarbejde

      0           0    0       0

Tiltag til reduktion af risikoen
Tiltagene for anden planperiode følger de nyopstillede mål. Se afsnit på forrige side.

Kategori Antal

 

Forebyggelse

1

Beskyttelse

3

Beredskab

0

Forarbejde

1

Link til risikostyringsplanen

https://www.hedensted.dk/borger/natur,-miljoe-og-energi/oversvoemmelser/risikostyringsplan-for-juels-

minde

https://www.hedensted.dk/borger/natur,-miljoe-og-energi/oversvoemmelser/risikostyringsplan-for-juelsminde
https://www.hedensted.dk/borger/natur,-miljoe-og-energi/oversvoemmelser/risikostyringsplan-for-juelsminde
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Risikoområde Esbjerg, Esbjerg Kommune

Risikoområdet Esbjerg berører både Esbjerg Kommune og Fanø Kommune.

Risikoområdet blev udpeget i 2018 på grund af oversvømmelse fra hav.
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Fare- og risikikort
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Mål

Mål for styring af risikoen for oversvømmelse
Esbjerg Kommune har ni overordnede generelle målsætninger for risikoområdet Esbjerg, som alle admi-

nistreres af kommunen. Der findes yderligere supplerende målsætninger for risikoområdets delområder: 

Esbjerg havneområde, Esbjerg Midtby, Fovrfeld Bæk og Engkvarteret, Den bynære del af Østerbyen 

(oplandet til Ringen) og Måde (oplandet omkring Jerne).

Forebyggelse af nye risici før en oversvømmelse

 Planlægning for arealanvendelse skal stå mål med risikoen for oversvømmelse nu og i fremti-

den. Alle planer skal forholde sig til, om oversvømmelsen er håndterbar eller udgør en trussel. 

Kommuneplan, lokalplaner og sektorplaner skal bidrage til, at Esbjerg klimatilpasses tilstræk-

keligt.

 Byudvikling inden for planlagte områder skal foregå på forsvarlig vis, således at ny bebyggelse 

og vital infrastruktur ikke tager skade ved oversvømmelse eller har negative følger for 

mennesker, natur, miljø og kultur.

 Kommunale visioner, strategier og handleplaner skal forholde sig til klimatilpasning. 

Reduktion af eksisterende risici før en oversvømmelse

 Tryghed for borgere, virksomheder og andre interessenter i oversvømmelsestruede områder 

skal skabes ved at sikre løbende dialog og samskabelse for at opnå de bedste klimatilpasnings-

løsninger.
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 En helhedsorienteret tilgang til klimatilpasning skal sikre, at alle kilder til oversvømmelser 

vurderes, herunder havvand, regnvand, åvand og højtstående grundvand. Klimatilpasningen 

skal have fokus på at være værdiskabende samt sikre multifunktionalitet og samskabelse. 

Sikringsniveauet søges differentieret afhængig af oversvømmelseskilden, arealanvendelsen, 

sårbarhed og geografisk lokalitet, så ressourcerne står mål med de økonomiske investeringer. 

Reduktion af eksisterende risici under en oversvømmelse

 Kommunen vil arbejde for et effektivt risikodimensioneret beredskab inkluderende både 

borgere, virksomheder, professionelle sektor- og regionale beredskaber under politiets 

koordinerende ledelse. 

Reduktion af eksisterende risici efter en oversvømmelse

 Læring skal sikres gennem indsamling af viden, evaluering og forbedring af indsatser. 

Tiltag

Tiltag til reduktion af risikoen
Tiltagene understøtter de overordnene mål samt opstillede delmål for delområderne præsenteret i  risi-

kostyringsplanen.

Kategori Antal

 

Forebyggelse

14

Beskyttelse

5

Beredskab

4

Forarbejde

6

Link til risikostyringsplanen

https://www.esbjerg.dk/om-kommunen/vision-og-politikker/klimaplan/klimatilpasning

https://www.esbjerg.dk/om-kommunen/vision-og-politikker/klimaplan/klimatilpasning
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Risikoområde Esbjerg, Fanø Kommune

Risikoområdet Esbjerg berører både Esbjerg Kommune og Fanø Kommune.

Risikoområdet blev udpeget i 2018 på grund af oversvømmelse fra hav.
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Fare- og risikikort
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Mål

Mål for styring af risikoen for oversvømmelse
Fanø Kommune har i risikostyringsplanen vedtaget syv overordnede mål, som er uddybet nærmere i 

planen.

Forebyggelse af nye risici før en oversvømmelse

 Alle fremtidige planer skal forholde sig til og håndtere oversvømmelsesrisikoen. Kommune-

plan, lokalplaner og sektorplaner samt andre plangrundlag skal understøtte risikostyringspla-

nen. Derved vil fare og risiko mindskes eller undgås.

 Udvikling inden for planlagte områder skal foregå på forsvarlig vis, således at ny bebyggelse 

og kritisk infrastruktur ikke tager skade ved oversvømmelse eller har større negative følger for 

mennesker, natur, miljø og kulturarvsmiljø.

 Kommunale visioner, strategier og andre handleplaner skal forholde sig til oversvømmelsesri-

sici.

Reduktion af eksisterende risici før en oversvømmelse

 Tryghed for borgere, virksomheder og andre interessenter i oversvømmelsestruede områder 

skal skabes ved at sikre løbende dialog og samskabelse for at opnå de bedste løsninger til 

sikring og mindskning af negative konsekvenser

 En helhedsorienteret tilgang til klimatilpasning skal sikre, at alle oversvømmelseskilder 

vurderes, herunder overfladevand og højtstående grundvand, i relation til udarbejdelse og 

implementering af robuste, merværdiskabende stormflodssikringsløsninger.
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Reduktion af eksisterende risici under en oversvømmelse

 Kommunen vil arbejde for et effektivt risikodimensioneret beredskab inkluderende både 

borgere, virksomheder og professionelle sektor- og regionale beredskaber.

Reduktion af eksisterende risici efter en oversvømmelse

 Læring skal sikres gennem indsamling af viden, evaluering og forbedring af indsatser. 

Tiltag

Tiltag til reduktion af risikoen
Det har i planprocessen især været vigtigt for Fanø Kommune at identificere beskyttende tiltag.

Kategori Antal

 

Forebyggelse

3

Beskyttelse

3

Beredskab

4

Forarbejde

1

Link til risikostyringsplanen

https://www.fanoe.dk/borger/energi-og-klima/klimatilpasning/risikoomraadet-nordby

https://www.fanoe.dk/borger/energi-og-klima/klimatilpasning/risikoomraadet-nordby
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Risikoområde Vejle, Vejle Kommune

Risikoområdet blev udpeget i 2011 på baggrund af oversvøm-

melse fra hav og vandløb. Området blev i 2018 geografisk 

udvidet en smule på baggrund af nyeste data.

Fare- og risikokort

Forskelle mellem oversvømmelsesfare- og risikokortlæg-

ningen fra første og anden planperiode

Oversvømmelsesfaren er overordnet set reduceret i forhold til 

den tidligere risikostyringsplan. Den største oversvømmelses-

fare kommer fra Vejle Fjord.

Skadesomkostningerne ved stormflod er reduceret (effekt af 

tiltag) i Midt, Sydvest og Nordvest. I kortlægningen for anden 

planperiode anvendes en anden opgørelse af skadesomkost-

ninger for virksomheder sammenlignet med den tidligere 

risikostyringsplan. Dette resulterer i større skadesomkostninger 

i Øst sammenlignet med tidligere.

Oversvømmelsesrisikoen er højest i Distrikt Øst. I den tidligere 

risikostyringsplan var den højeste oversvømmelsesrisiko i Di-

strikt Midt. Forskellen skyldes blandt andet tiltag implementeret 

i første planperiode, der reducerer oversvømmelsesrisikoen i 

Distrikt Midt.
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Mål

Status på mål fra første planperiode
Vejle Kommune har gennemført og/eller igangsat størstedelen af de opstillede mål fra første planperiode. 

De igangsatte mål vil der løbende blive arbejdet på over de kommende planperioder. Kun ét af de opstil-

lede mål fra første planperiode er uden status. Målene fra første planperiode er relateret til forebyggelse 

og reduktion af eksisterende risici før en oversvømmelse.

Mål for styring af risikoen for oversvømmelse
Overordnet går de nye målsætninger ind under fire områder: Vision for klimatilpasning, Strategi for risi-

koområdet, Mål for styring af risiko for oversvømmelse i hele risikoområdet og Distriktsspecifikke mål for 

styring af risiko for oversvømmelse i hele risikoområdet. Der findes yderligere målsætningsbeskrivelser i 

planen.

Forebyggelse af nye risici før en oversvømmelse

 Fremtidigt byggeri og andre projekter i risikoområdet skal klimasikres. Fremtidigt byggeri i 

risikoområdet skal klimasikres til minimum kote +2,5 m DVR 90. 

 Byggeri og andre initiativer i og uden for risikoområdet må ikke forværre oversvømmelsesrisi-

koen i risikoområdet.

Reduktion af eksisterende risici før en oversvømmelse 

 Væsentlige kulturmæssige værdier og kritisk infrastruktur skal prioriteres i sikringen mod 

oversvømmelser. 

 Iværksættelse af konkrete foranstaltninger i de områder, hvor risikoen for omfattende skader 

ved oversvømmelser er størst.

 Kommunens bygninger og infrastruktur skal sikres mod oversvømmelser. 

 Varslingssystemet og kendskab til dette skal udbygges. 

 

 Håndteringen af vand på terræn ved skybrud, der overstiger afløbssystemets kapacitet, skal 

optimeres. 

 Der skal sikres optimal udledning fra afløbssystemet ved høj vandstand i fjorden, og risikoen 

for indtrængende vand fra fjorden i afløbssystemer skal reduceres. 

Reduktion af negative konsekvenser under en oversvømmelse

 Klimaberedskabsplanen skal løbende opdateres i forhold til erfaringer, øget vidensniveau og 

gennemførte tiltag. 

 Nødvendigt materiel samt mandskab skal være tilgængeligt til opgavehåndtering i en krisesi-

tuation. 

 Fremkommelighed i Vejle Midtby ved skybrud, stormflod og højvande i fjord og vandløb skal 

sikres. Der skal skabes overblik over hvilke veje, der kan anvendes i en krisesituation i forhold 

til oversvømmelse.

Reduktion af negative konsekvenser efter en oversvømmelse 

 Hurtig genopretning til normaltilstand efter en oversvømmelse. 

 

 Kommunikation og støtte til borgere og virksomheder berørt af oversvømmelser.  
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Tiltag

Status på tiltag fra første planperiode
I Vejle Kommunes risikostyringsplan fra første planperiode har de et tilsvarende tiltag/handling til de 

opstillede mål. Det betyder, at Vejle Kommune har gennemført og/eller igangsat størstedelen af de opstil-

lede tiltag fra første planperiode. De igangsatte tiltag vil der løbende blive arbejdet på over de kommen-

de planperioder. Kun et af de opstillede tiltag fra første planperiode er uden status. Tiltagene fra første 

planperiode er relateret til især beskyttelse og forebyggelse.

Kategori Gennemført I gang / fortløbende Udsat Annulleret

Forebyggelse

      3           1    0       0

Beskyttelse

      8           3    1       0

Beredskab

      1           1    0        0

Forarbejde

      1           8    0       0

Tiltag til reduktion af risikoen
Igangværende tiltag som ikke blev gennemført i første palnperiode er som udgangspunkt blevet ført 

videre til indeværende risikostyringsplan. Tiltagene består derfor af både nye tiltag og tiltag, som er ført 

videre. Nogle af tiltagene er præciceret eller revurderet i forhold til status på tiltaget.

Kategori Antal

 

Forebyggelse

14

Beskyttelse

13

Beredskab

6

Forarbejde

4

Link til risikostyringsplanen

https://www.vejle.dk/media/41702/risikostyringsplan-for-oversvoemmelse-2021-2027.pdf

https://www.vejle.dk/media/41702/risikostyringsplan-for-oversvoemmelse-2021-2027.pdf
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Risikoområde Fredericia, Fredericia Kommune

Risikoområdet blev udpeget i 2011 på baggrund af oversvøm-

melse fra hav. Området blev i 2018 geografisk udvidet en smule 

på baggrund af nyeste data.

Fare- og risikokort

Forskelle mellem oversvømmelsesfare- og risikokortlæg-

ningen fra første og anden planperiode

En konklusion af data i forhold til Risikostyringsplan 2015 er, at 

oversvømmelsesfaren ikke er ændret væsentligt. Konsekven-

serne og risikoen er dog langt større ved oversvømmelse end 

kortlægningen fra Risikostyringsplan 2015. Det kan forklares 

ved, at sandsynligheden for stormflod er blevet større.
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Mål

Status på mål fra første planperiode
Samlet set kan de eksisterende målsætninger bevares, da de er fortløbende. Dog er de udbygget under 

de enkelte punkter, hvilket kan afspejles i de reviderede målsætninger.

Mål for styring af risikoen for oversvømmelse
 Effektiv beredskabsplan, der evalueres og revideres. Der skal sikres dynamik i denne, der 

svarer til de oversvømmelsesudfordringer, som skal varetages. 

 De igangværende og fremtidige projekter i risikoområderne omfatter vurdering, initiativer og 

investeringer i forhold til oversvømmelsesrisiko, hermed også sikring af igangværende og 

kommende projekter. 

 Kommunikation og koordinering med relevante parter, f.eks. Kanalbyen, ADP, Fredericia 

Spildevand og Energi A/S, lodsejere, berørte virksomheder, grønne organisationer m.fl.
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Tiltag

Status på tiltag fra første planperiode
Fredericia Kommune vedtog i den første risikostyringsplan seks tiltag, hvoraf tre er gennemført.

Kategori Gennemført I gang / fortløbende Udsat Annulleret

Forebyggelse

      0           2    0        0

Beskyttelse

      1           1    0        0

Beredskab

      2           0    0        0

Forarbejde

      0           0    0        0

Tiltag til reduktion af risikoen
De præsenterede tiltag for anden planperiode er alle tiltag, som er ført videre og revideret fra første 

planperiode.

Kategori Antal

 

Forebyggelse

3

Beskyttelse

2

Beredskab

1

Forarbejde

0

Link til risikostyringsplanen

https://fredericia.viewer.dkplan.niras.dk/media/2275783/fk_naturmiljoe_stormflodsplan2021_god-

kendt_13-12-2021.pdf

https://fredericia.viewer.dkplan.niras.dk/media/2275783/fk_naturmiljoe_stormflodsplan2021_godkendt_13-12-2021.pdf
https://fredericia.viewer.dkplan.niras.dk/media/2275783/fk_naturmiljoe_stormflodsplan2021_godkendt_13-12-2021.pdf
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Risikoområde Kolding, Kolding Kommune

Risikoområdet blev udpeget i 2018 primært på grund af oversvømmelse fra hav og i mindre grad vand-

løb.

Fare- og risikokort
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Mål

Mål for styring af risikoen for oversvømmelse
Kolding Kommune har inddelt risikoområdet i seks delområder og opstillet et overordnet mål for hvert 

delområde.

 Kolding Havn  Beskytte mod højvande fra fjorden og åen samt sikre hurtig 

og Midtby   afledning af vandet ud til fjorden.  

 Å-opland  Bruge oplandet til at holde vandet tilbage.

 Nordkajen  Beskytte mod højvande fra fjorden.

 Strandhuse  Beskytte mod højvande fra fjorden samt sikre afledning af  

   vandet ud til fjorden. 

 Rebæk  Beskytte mod højvande fra fjorden.

 Slotssøen mm. Sikre hurtig afledning af vandet.
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Tiltag

Tiltag til reduktion af risikoen
Kommunen har planlagt tiltag gældende for hele risikoområdet og for de enkelte delområder. Mange af 

de planlagte tiltag er desuden allerede igangsat, da kommunen har arbejdet med risikostyring før de blev 

udpeget som risikoområde.

Kategori Antal

 

Forebyggelse

12

Beskyttelse

3

Beredskab

8

Forarbejde

9

Link til risikostyringsplanen

https://www.kolding.dk/borger/miljo-natur-og-klima/klima-og-baeredygtighed/klimatilpasning/risikosty-

ringsplan/

https://www.kolding.dk/borger/miljo-natur-og-klima/klima-og-baeredygtighed/klimatilpasning/risikostyringsplan
https://www.kolding.dk/borger/miljo-natur-og-klima/klima-og-baeredygtighed/klimatilpasning/risikostyringsplan
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Risikoområde Aabenraa, Aabenraa Kommune

Risikoområdet blev udpeget i 2011 primært på grund af over-

svømmelse fra hav og i mindre grad vandløb. Området blev i 

2018 geografisk udvidet en smule på baggrund af nyeste data.

Fare- og risikokort

Forskelle mellem oversvømmelsesfare- og risikokortlæg-

ningen fra første og anden planperiode

Overordnet set er oversvømmelsesfaren i anden planperiode 

på niveau med oversvømmelsesfaren kortlagt i første planperi-

ode, men med forskelle enkelte steder. Skadeskortlægningerne 

i forbindelse med anden planperiode viser øgede økonomiske 

skadesomkostninger for klimafremskrevne 100-års hændelser 

og for ekstremhændelser. Dette skyldes primært væsentlige 

forskelle i metoden til skadesopgørelse af beregningerne mel-

lem de to planperioder.
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Mål

Status på mål fra første planperiode
I første risikostyringsplan fastlage Aabenraa Kommune fem mål. Kommunen har siden arbejdet løbende 

med risikostyring og klimatilpasning. 

Mål for styring af risikoen for oversvømmelse
Aabenraa Kommune har valgt, at mål og tiltag for ”Risikostyringsplan for oversvømmelse 2021-2027” 

skal omfatte den samlede oversvømmelsesfare og oversvømmelsesrisiko i risikoområdet for alle kilder, 

herunder stormflod, stigende vandstand i Aabenraa Fjord, vandløb, nedbør og højtstående grundvand, 

ligesom der tages højde for koblede hændelser.

Forebyggelse af nye risici før en oversvømmelse

 Fremtidig bebyggelse og infrastruktur i Aabenraa skal klimasikres. 

 Byggeri og andre initiativer inden for og uden for risikoområdet må ikke forværre oversvøm-

melsesrisikoen i risikoområdet.

Reduktion af eksisterende risici før en oversvømmelse

 Der skal være en samlet strategi for stormflodssikringen af Aabenraa. 

 Vandløb og nedbør skal kunne afledes under høj vandstand i Aabenraa Fjord. 

 Skadesforvoldende oversvømmelser langs vandløb skal reduceres. 

 Risikoen for oversvømmelser i fremtiden relateret til højtstående grundvand skal undersøges i 

risikoområdet.

 Væsentlige kulturværdier og særlig kritisk infrastruktur skal prioriteres i oversvømmelsessik-

ringen.

 Borgere og virksomheder er velorienterede om risikoen for oversvømmelse og handlemulig-

heder. 

Reduktion af negative konsekvenser under en oversvømmelseshændelse

 Der skal være en opdateret beredskabsplan for oversvømmelser for risikoområdet. 

 Der skal være en opdateret evakueringsplan for oversvømmelser for risikoområdet. 

 Opbygge den nødvendige kapacitet af materiel ved beredskabet. 

 

Reduktion af negative konsekvenser efter en oversvømmelse

 Aabenraa Kommune har en strategi for kommunikation og støtte til borgere og virksomheder 

berørt af oversvømmelser. 
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Tiltag

Status på tiltag fra første planperiode
Aabenraa Kommune har løbende arbejdet med risikostyring, og flere tiltag fra første risikostyringsplan er 

igangsat eller gennemført. Enkelte tiltag er også valgt ikke at gennemføres. Derudover har kommunen 

gennemført en række relevante tiltag for styring af risikoen for oversvømmelse i risikoområdet, som ikke 

er nævnt i den første risikostyringsplan.

Kategori Gennemført I gang / fortløbende Udsat Annulleret

Forebyggelse

      1           0    1       0

Beskyttelse

      3           4    1       1

Beredskab

      1           0    0       0

Forarbejde

      1           1    1       2

Tiltag til reduktion af risikoen
Foruden de tiltag der er videreført fra første risikostyringsplan har kommunen planlagt en række nye 

tiltag. Kommunen har planlagt 28 tiltag i alt i risikostyringsplanen.

Kategori Antal

 

Forebyggelse

8

Beskyttelse

2

Beredskab

6

Forarbejde

12

Link til risikostyringsplanen

https://www.aabenraa.dk/media/4108273/345998-21_v2_wt-risikostyringsplan-aabenraa-2021-2027-word.

pdf

https://www.aabenraa.dk/media/4108273/345998-21_v2_wt-risikostyringsplan-aabenraa-2021-2027-word.pdf
https://www.aabenraa.dk/media/4108273/345998-21_v2_wt-risikostyringsplan-aabenraa-2021-2027-word.pdf
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Risikoområde Odense Fjord, Odense Kommune

Risikoområdet Odense Fjord berører både Odense Kommune, 

Nordfyns Kommune og Kerteminde Kommune.

Risikoområdet blev udpeget i 2011 primært på grund af over-

svømmelse fra hav og i mindre grad vandløb. Området blev i 

2018 geografisk udvidet en smule på baggrund af nyeste data.

Fare- og risikokort

Forskelle mellem oversvømmelsesfare- og risikokortlæg-

ningen fra første og anden planperiode

Nogle steder er oversvømmelsesudbredelsen i kortlægningen 

fra anden planperiode mindre sammenlignet med kortlægnin-

gen fra første planperiode. Dette skyldes primært mere korrekt 

datagrundlag til farekortlægningen i anden planperiode. Gene-

relt er der dog usikkerheder i kortlægningen.
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Mål

Status på mål fra første planperiode
Risikostyringsplan for Odense Fjord 2015-2021 blev udarbejdet i et samarbejde imellem de tre fjordkommu-

ner: Odense, Kerteminde og Nordfyns Kommune.

Der blev ikke opstillet nogle generelle målsætninger for første planperiode, men formålet for planen var 

at risikostyringsplanen skulle sikre, at området omkring Odense Fjord i højere grad blev tilpasset klimaets 

forandringer.

Mål for styring af risikoen for oversvømmelse
Odense Kommune har opsat følgende mål for risikostyringsplanens anden planperiode, 2021-2027:

 Klimatilpasning skal ske som en del af det at udvikle Odense med kvalitet og bæredygtighed. 

Klimatilpasningsprojekter er derfor tværfunktionelle og opfylder flere mål og funktioner.

 Risici for en oversvømmelse skal forebygges ved at sikre, at nye bygge- og anlægsprojekter kan 

modstå en højvandshændelse på 250 cm og en nedbørshændelse på 90 mm.  

 Eksisterende risici for oversvømmelse skal reduceres på forkant ved at sikre relevante dele af 

kystlinjen ved Odense Fjord til en højvandshændelse på 250 cm. 

 Negative konsekvenser skal reduceres under en oversvømmelse igennem relevant planlægning 

– herunder Beredskab Fyns action cards og indsatsplan for oversvømmelse fra Odense Fjord.

 Negative konsekvenser skal reduceres før, under og efter en oversvømmelse ved 

at øge tilgængelig viden om risici og muligheder. 

Tiltag

Status på tiltag fra første planperiode
Sammen med Kerteminde og Nordfyns Kommune blev der i Risikostyringsplan 2015-2021 for Odense 

Fjord opstillet ni fælles tiltagsprojekter for fjordkommunerne. Af disse er fem af projekterne gennemført 

og fire er udgået/annulleret. Dermed er der ikke overført fælles projekter for fjordkommunerne til den nye 

risikostyringsplan. For Odense Kommune blev der opstillet fem tiltagsprojekter, hvoraf et er gennemført, et 

er udgået/annulleret og de resterende tre fortsættes i Risikostyringsplan 2021-2027.

Status på tiltag fra første planperiode fremgår af to tabeller. Den første giver status på de fælles Odense 

Fjord projekter, mens den anden giver status på de tiltag der kun gjaldt for Odense Kommune.

Status på fælles tiltag for Odense Fjord Kommunerne

Kategori Gennemført I gang / fortløbende Udsat Annulleret

Forebyggelse

      2           0    0       2  

Beskyttelse

      0           0    0       1

Beredskab

      2           0    0       0

Forarbejde

      1           0    0       1
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Status på tiltag for Odense Fjord Kommune

Kategori Gennemført I gang / fortløbende Udsat Annulleret

Forebyggelse

      0           0    0       0

Beskyttelse

      1           3    0       1

Beredskab

      0           0    0       0

Forarbejde

      0           0    0       0

Tiltag til reduktion af risikoen
På baggrund af de opdaterede mål og den opdaterede kortlægning har kommunen planlagt nye tiltag. 

Kommunen har planlagt 7 tiltag i alt.

Kategori Antal

 

Forebyggelse

2

Beskyttelse

5

Beredskab

0

Forarbejde

0

Link til risikostyringsplanen

https://odense.viewer.dkplan.niras.dk/plan/133#/

https://odense.viewer.dkplan.niras.dk/plan/133#/
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Risikoområde Odense Fjord, Nordfyns Kommune

Risikoområdet Odense Fjord berører både Odense Kommune, 

Norddjurs Kommune og Kerteminde Kommune.

Risikoområdet blev udpeget i 2011 primært på grund af over-

svømmelse fra hav og i mindre grad vandløb. Området blev i 

2018 geografisk udvidet en smule på baggrund af nyeste data.

Fare- og risikokort

Forskelle mellem oversvømmelsesfare- og risikokortlæg-

ningen fra første og anden planperiode

Ved sammenligning af kortene fra anden planperiode med 

første planperiode ses det, at det overvejende er de samme 

områder i den indre del af fjorden, der ville rammes af over-

svømmelser. Dog er der områder, hvor oversvømmelsen og 

derved skaden er væsentlig mindre i anden planperiode.
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Mål

Status på mål fra første planperiode
Risikostyringsplan for Odense Fjord 2015-2021 blev udarbejdet i et samarbejde imellem de tre fjordkom-

muner: Odense, Kerteminde og Nordfyns Kommune.

Der blev ikke opstillet generelle målsætninger for første planperiode, men formålet med planen var, at 

risikostyringsplanen skulle sikre, at området omkring Odense Fjord i højere grad blev tilpasset klimaets 

forandringer.

Mål for styring af risikoen for oversvømmelse
For anden planperiode har Nordfyns Kommune fastsat følgende mål:

 Klimatilpasning og planlægning skal ske med et helhedsperspektiv for øje, og klimatilpasnings-

projekter bør opfylde flere mål og funktioner.

 Reduktion af risikoen for negative konsekvenser ved en oversvømmelse langs kystlinjen ved 

Odense Fjord skal ske gennem samarbejde mellem relevante aktører, f.eks. dige- og pumpelag, 

Beredskab Fyn og grundejerforeninger.

 Viden om risikoen og handlemuligheder skal forankres i de områder, som er eller på sigt vil 

være negativt påvirkede af oversvømmelse.

Tiltag

Status på tiltag fra første planperiode
Sammen med Odense og Kerteminde Kommune blev der i Risikostyringsplan 2015-2021 opstillet ni fæl-

les tiltagsprojekter for fjordkommunerne. Af disse er fem af projekterne gennemført og fire udgået/annul-

leret, og dermed er der ikke overført fælles projekter for fjordkommunerne til den nye risikostyringsplan.

I første planperiode blev der opstillet tre tiltagsprojekter, som anses som delvist gennemført. De indgår 

samlet i to nye tiltag i anden planperiode omkring helhedsorienteret planlægning for beskyttelse af hele 

kyststrækningen i Odense Fjord i Nordfyns Kommune.

Status på tiltag fra første planperiode fremgår af to tabeller. Den første giver status på de fælles Odense 

Fjord projekter, mens den anden giver status på de tiltag der kun gjaldt for Nordfyns Kommune.

Status på fælles tiltag for Odense Fjord Kommunerne

Kategori Gennemført I gang / fortløbende Udsat Annulleret

Forebyggelse

      2        0      0       2  

Beskyttelse

      0        0        0       1

Beredskab

      2        0      0       0

Forarbejde

      1        0     0       1
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Status på tiltag for Nordfyns Kommune

Kategori Gennemført I gang / fortløbende Udsat Annulleret

Forebyggelse

      0           0    0         0

Beskyttelse

      0           3    0         0

Beredskab

      0           0    0        0

Forarbejde

      0           0    0        0

Tiltag til reduktion af risikoen
Nordfyns Kommune har fem overordnede tiltagsprojekter med i alt 17 tiltag, hvoraf et projekt med to 

tiltag er i samarbejde med Odense Kommune.

Kategori Antal

 

Forebyggelse

7

Beskyttelse

0

Beredskab

3

Forarbejde

7

Link til risikostyringsplanen

https://nordfyn.viewer.dkplan.niras.dk/plan/21#/

https://nordfyn.viewer.dkplan.niras.dk/plan/21#/
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Risikoområde Odense Fjord, Kerteminde Kommune

Risikoområdet Odense Fjord berører både Odense Kommune, 

Norddjurs Kommune og Kerteminde Kommune.

Risikoområdet blev udpeget i 2011 primært på grund af over-

svømmelse fra hav og i mindre grad vandløb. Området blev i 

2018 geografisk udvidet en smule på baggrund af nyeste data.

Fare- og risikokort

Forskelle mellem oversvømmelsesfare- og risikokortlæg-

ningen fra første og anden planperiode

I den tidligere risikostyringsplan blev det konstateret, at fejl i den 

anvendte højdemodel gjorde resultaterne af oversvømmelses-

beregningerne utroværdige flere steder.

De opdaterede beregninger til den revurderede risikostyrings-

plan er foretaget med udgangspunkt i en opdateret højdemo-

del, hvorfor det forventes, at resultaterne er mere retvisende. 

Det ses, at oversvømmelsen i de kritiske områder er mindre. 

Dog ses andre steder en større oversvømmelse ved samme 

statistisk hændelser, hvilket formodentlig skyldes, at f.eks. en 

statistisk 20-års vandstand i 2019 er større end den modelleret 

i 2012.
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Mål *1

Status på mål fra første planperiode
Risikostyringsplan for Odense Fjord 2015-2021 blev udarbejdet i et samarbejde imellem de tre fjordkom-

muner; Odense, Kerteminde og Nordfyns Kommune.

Der blev ikke opstillet nogle generelle målsætninger for første planperiode, men formålet for planen var, 

at risikostyringsplanen skulle sikre, at området omkring Odense Fjord i højere grad blev tilpasset klimaets 

forandringer.

Mål for styring af risikoen for oversvømmelse
Kerteminde Kommune har fastlagt følgende mål for risikostyring af oversvømmelse. Målene er gældende 

for hele Kerteminde Kommune.

Forebyggelse af nye risici før en oversvømmelse

 Ny bebyggelse og infrastruktur i oversvømmelsestruede områder skal klimasikres. 

Reduktion af eksisterende risici før en oversvømmelse

 Risikoen for oversvømmelser fra stormflod på de steder, hvor oversvømmelse vil forårsage 

betydelige skader relateret til menneskers sundhed, bebyggelse, infrastruktur, kulturarv og 

erhverv skal reduceres.

Reduktion af negative konsekvenser under en oversvømmelseshændelse

 Kerteminde Kommune har en opdateret beredskabsplan for oversvømmelse. 

Reduktion af negative konsekvenser efter en oversvømmelse

 Kerteminde Kommune har en opdateret kommunikationsplan for oversvømmelse.  

Tiltag *

Status på tiltag fra første planperiode
Sammen med Odense og Nordfyns Kommune blev der i Risikostyringsplan 2015-2021 opstillet ni fælles 

tiltagsprojekter for fjordkommunerne. Af disse er fem af projekterne gennemført og fire udgået/annulle-

ret, og dermed er der ikke overført fælles projekter for fjordkommunerne til den nye risikostyringsplan.

I første planperiode blev der opstillet tre tiltagsprojekter, hvoraf to er annulleret, og et er gennemført. 

Status på tiltag fra første planperiode fremgår af to tabeller. Den første giver status på de fælles Odense 

Fjord projekter, mens den anden giver status på de tiltag der kun gjaldt for Nordfyns Kommune.

Status på fælles tiltag for Odense Fjord Kommunerne

Kategori Gennemført I gang / fortløbende Udsat Annulleret

Forebyggelse

      2           0    0       2  

Beskyttelse

      0           0    0       1

* Dette afsnit er lavet på baggrund af høringsversionen af kommunens risikostyringsplan, da den endelige plan ikke var 

vedtaget ved udarbejdelse af sammenfatningen. Afvigelser kan derfor forekomme.
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Beredskab

      2           0    0       0

Forarbejde

      1          0    0       1

Status for tiltag for Kerteminde Kommune

Kategori Gennemført I gang / fortløbende Udsat Annulleret

Forebyggelse

      0           0    0         0

Beskyttelse

      0           0    0         0 

Beredskab

      0           0    0         0

Forarbejde

      0           1    0        0

Tiltag til reduktion af risikoen
Kommunen har i risikostyringsplanen planlagt i alt seks tiltag som alle er prioriteret ligeligt.

Kategori Antal

 

Forebyggelse

1

Beskyttelse

0

Beredskab

3

Forarbejde

2

Link til risikostyringsplanen

https://kerteminde.viewer.dkplan.niras.dk/plan/8#/

https://kerteminde.viewer.dkplan.niras.dk/plan/8#/ 


Sammenfatning af risikostyringsplaner for oversvømmelse for Vanddistrikt Jylland og Fyn  85Foto: Peter Helles Eriksen, Fyns Hoved



86   Sammenfatning af risikostyringsplaner for oversvømmelse for Vanddistrikt Jylland og Fyn 

Risikoområde Nyborg, Nyborg Kommune

Risikoområdet blev udpeget i 2018 på grund af oversvømmelse fra hav.
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Fare- og risikikort
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Mål

Mål for styring af risikoen for oversvømmelse
Nyborg Kommune har både overordnede og mere konkrete målsætninger. 

Overordnet vil Nyborg Kommune:

 Forebygge nye og reducere eksisterende oversvømmelsesrisici via kommune- og lokalplan-

lægning. 

 I kommuneplanen udpeges områder, der kan udsættes for oversvømmelse, og der indarbejdes 

retningslinjer om afværgeforanstaltninger mod oversvømmelse ved planlægning for byudvik-

ling, særlige tekniske anlæg og ændret arealanvendelse. 

 Alle nye lokalplaner inden for risikoområdet skal redegøre for, hvordan lokalplanområdet 

tilpasses klimaændringerne.

Nyborg Kommunes mere konkrete målsætninger er:

 Alle borgere og virksomheder inden for Risikoområdet Nyborg skal gøres bevidste om, at de 

befinder sig i et stormflodsudsat område, og hvordan de skal forholde sig, hvis der skulle 

forekomme oversvømmelser. 

 Hjælpe borgere og virksomheder til at hjælpe sig selv i forhold til stormflod. 

 Udarbejde en tema-lokalplan, hvor det giver mening, med angivelse af sikkerhedsniveauer i 

forhold til stormflod for risikoområdet.
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 Arbejde for, at forsyningssikkerheden i forhold til drikkevand, varme, affaldshåndtering og 

elektricitet samt anden kritisk infrastruktur forsøges kortlagt for en havstigning på 1,8 inden 

udgangen af denne 6-årige periode. 

 Opstille stormflodsmarkeringspæl ved Indre Havn. 

 Etablere varslingssystemer for stormflod ved Indre Havn. 

 Følge DMI’s anbefaling om et klimascenarie RCP8.5 for risikoområdet ifht. faren for stormflod. 

 Opstille en prioriteret handlingsplan for kommunalt ansvarsområde til sikkerhedsniveau 1,83 m 

svarende til en 100-års hændelse i 2065.

 Drage nytte af synergi ved diverse anlægsarbejder inden for området, så afværge ifht. storm-

flod optimeres, og samlede udgifter reduceres.

 Forebyggelse af nye oversvømmelser ved eksempelvis udpegning af områder til opmagasine-

ring af vand.

 Skitsere behovet for afværge i forhold til en ekstrem hændelse efter nuværende forhold (2019) 

kote 1,8 og i forhold til en ekstrem hændelse i år 2115 kote 2,5.  

Tiltag

Tiltag til reduktion af risikoen
Kommunen har i deres risikostyringsplan planlagt i alt 23 tiltag til forebyggelse og reduktion af oversvøm-

melsesrisikoen.

Kategori Antal

 

Forebyggelse

11

Beskyttelse

6

Beredskab

1

Forarbejde

5

Link til risikostyringsplanen

https://www.nyborg.dk/da/natur-baeredygtighed-og-gron-omstilling/klima/risikostyringsplan-for-oversv-

ommelse/

https://www.nyborg.dk/da/natur-baeredygtighed-og-gron-omstilling/klima/risikostyringsplan-for-oversvommelse
https://www.nyborg.dk/da/natur-baeredygtighed-og-gron-omstilling/klima/risikostyringsplan-for-oversvommelse
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Bilag A Links til risikostyringsplaner
Risikoområde Kommune Link

Holstebro Holstebro https://www.holstebro.dk/risikostyringsplan

Randers Fjord Randers https://sektorplaner.randers.dk/risikostyringsplan-2021/

Norddjurs https://www.norddjurs.dk/media/7989724/RISIKOSTYRINGSPLAN.PDF

Juelsminde Hedensted https://www.hedensted.dk/borger/natur-miljoe-og-energi/oversvoemmelser/risikostyringsplan-

for-juelsminde

Esbjerg Esbjerg https://www.esbjerg.dk/om-kommunen/vision-og-politikker/klimaplan/klimatilpasning
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