Risikostyringsplan for oversvømmelser fra Køge Bugt
Nyhedsbrev 3

Februar 2016

Dette nyhedsbrev omhandler Solrød Kommunes arbejde med risikostyringsplanlægning for
oversvømmelser fra Køge Bugt. Nyhedsbrevet skal orientere om fremdriften i planlægningen
samt informere om de tiltag der udføres. Det er hensigten at der udgives et nyhedsbrev om
arbejdet med risikoplanlægningen ca. hvert kvartal.

Idekatalog for kystsikring i Solrød Kommune
Med Byrådets vedtagelse af Risikostyringsplan for oversvømmelse af kystzonen 2015-2021
blev arbejdet med kystsikring i Solrød Kommune for alvor sparket i gang. Planen indeholder
forskellige tiltag, herunder udarbejdelse af et idekatalog med muligheder for beskyttelse af
kysten. Udarbejdelse af idekataloget er sendt i udbud hos 3 rådgivere, der alle vil komme med
et tilbud på opgaven senest den 12. februar. Først når arbejdet med kataloget er tilendebragt,
vil der kunne tages stilling til, hvilke kystsikringstiltag er relevante i Solrød Kommune.

Udviklingsgruppe for kystsikring
Torsdag den 28. januar blev afholdt møde i udviklingsgruppen for kystsikring.
Udviklingsgruppen er nedsat til at arbejde med kystsikring, og består af repræsentanter for de
4 grundejerforeninger langs stranden, repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening
samt Solrød Kommune. På dagsordenen var særligt en præsentation af de 3 rådgivere, der er
indbudt til at byde på idekataloget. De 3 rådgivere blev inviteret til at præsentere sig selv og
de referencer, der var relevante for løsning af opgaven. Alle 3 rådgivere brugte 30 minutter til
præsentationen og til at svare på spørgsmål fra udviklingsgruppen.
Ud over præsentation af rådgiverne blev opgaven diskuteret i gruppen. Teknisk Chef Jens Bach
orienterede desuden om samarbejdet med nabokommunerne, hvor der lægges sidste hånd på
et overordnet idekatalog for de medvirkende Køge Bugt kommuner Stevns, Køge, Solrød og
Greve. Når idekataloget er endeligt, vil det kunne findes på Solrød Kommunes hjemmeside.
Ligeledes initieres et samarbejde mellem Solrød og Køge Kommune om kystsikring i Natura
2000 området Staunings Ø og Ølsemagle revle, idet området er grænseområde mellem de 2
kommuner, og fordi områdets beskyttelsesstatus vil kræve inddragelse af Kystdirektoratet,
Naturstyrelsen og Fredningsnævnet.
Næste møde i udviklingsgruppen er den 10. marts 2016, hvor der vil blive taget stilling til
hvilken rådgiver, der skal udarbejde idekataloget med muligheder for kystsikring i Solrød
Kommune.
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Vejledning om indsatser mod skader ved oversvømmelse
Solrød Kommune har udarbejdet en vejledning om, hvilke indsatser man som borger kan gøre,
for at undgå skader ved oversvømmelser. Vejledningen kan findes på kommunens hjemmeside
www.solrod.dk under affald og miljø/klimatilpasning. Samme sted på hjemmesiden kan
ligeledes findes oplysninger om kystsikring og klimatilpasning samt kommunens nyhedsbreve
på området.

Lokale sikringstiltag
2,80 m

Solrød Kommune er inddelt i 3 delområder, der afspejler kystens beskaffenhed, i arbejdet med
ideer og muligheder for kystsikring i kommunen

Baggrundsmateriale
Kystdirektoratets risikokort er grundlaget for risikostyringsplanen. Risikokortene kan findes på
Kystdirektoratets hjemmeside, vælg Køge3 som område:
http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=oversvoem2

Kontaktpersoner:
Har du spørgsmål til risikostyringsplanen eller til oversvømmelser i øvrigt er du velkommen til
at skrive til teknisk@solrod.dk eller kontakte Lotte Lodberg Kjær (5618 2330) eller Rikke
Rahbek Jensen (5618 2324).
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