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De kommende klimaændringer medfører ifølge Danmarks Meteo-
rologiske Institut, at vi får mildere vintre, varmere somre, højere 
havvandstand, mere nedbør og mere blæst. 

Som følge af disse klimaændringer har EU udarbejdet et over-
svømmelsesdirektiv, der pålægger medlemslandene at udpege 
oversvømmelsestruede områder og udarbejde risikostyrings-
planer. Planerne skal forudse problemerne og ruste kommuner og 
borgere til at undgå og begrænse skaderne. 

I Danmark har staten udpeget 10 oversvømmelsestruede områder. 
Området omkring Køge Bugt er udpeget, fordi der er mange vær-

1. Indledning
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dier, der kan blive ødelagt ved oversvømmelser primært fra havet 
og nogle steder også fra vandløb. Området strækker sig fra Strøby 
Egede i syd til nord for Dragør og involverer 10 kommuner: Køge, 
Solrød, Greve, Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre, Tårnby, Kø-
benhavn og Dragør kommuner.

Som følge af udpegningen skal hver kommune udarbejde en 
risikostyringsplan for at mindske skaderne ved oversvømmelse af 
deres kystzone. I figur 1-1 ses det udpegede område ”Køge Bugt”, 
og indenfor dette har Kystdirektoratet beregnet risikoen for over-
svømmelse.

Solrød Kommune skal udarbejde en risikostyringsplan for den del 
af området, der ligger indenfor kommunegrænsen. Området ses på 
forsiden. Risikostyringsplanen omfatter ca. 5,7 km kyststrækning 
fra kommunegrænsen i nord og ned til udløbet af Skensved Å mod 
syd. Kystdirektoratet og Naturstyrelsen har udarbejdet oversvøm-
melseskort, skadeskort og risikokort for området, som kommunen 
skal benytte ved udarbejdelse af planen. 

Figur 1-1. Statens udpegning af risiko  
område ved Køge Bugt.
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Risikostyringsplanen er udarbejdet i henhold til Bek. 121/2010 om 
vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde el-
ler andre dele af søterritoriet samt Lov 950/2013 om vurdering og 
styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer. Jvf. lovgiv-
ningen skal planen indeholde:
-  Kort for det udpegede område. Kort over faren for oversvøm-

melse og kort over oversvømmelsesrisikoen og de konklusioner, 
der kan drages af kortene.

-  Fastsættelse af passende mål for oversvømmelsesrisikostyrin-
gen.

- En oversigt over foranstaltninger for at nå målene. 
- En beskrivelse af prioriteringen for planens gennemførelse.
- Overvågning af planens gennemførelse.
- Foranstaltninger for offentlig oplysning og høring.
-  Fortegnelse over ansvarlige myndigheder og, hvis hensigts-

mæssigt, øvrigt samarbejde vedrørende vandplanlægningen.

Risikostyringsplanen skal omfatte forebyggelse, sikring og bered-
skab.
•  Forebyggelse er at undgå, at der etableres nye aktiviteter, der 

kan medføre fremtidige oversvømmelsesskader indenfor de 
udpegede områder.

•  Sikring kan indebære, at der træffes foranstaltninger, både 
anlægsmæssigt og af anden art, for at formindske risikoen for 
oversvømmelser. 

•  Beredskabet har ansvar for at yde en forsvarlig forebyggende 
indsats i forbindelse med oversvømmelseshændelser.

Planen skal således sikre, at kommunen er forberedt på konse-
kvensen af oversvømmelser og kan handle effektivt, når der er 
risiko for oversvømmelse af byområdet m.v. ud til kysten.

Solrød Kommune har i juni 2013 vedtaget Kommuneplan 2013-
25, hvori der indgår et Tema om klima og bæredygtighed, som 
også omfatter kommunens klimatilpasningsplan. Kommuneplanen 
indeholder her mål, retningslinjer og anbefalinger for at imødegå 
oversvømmelser forårsaget af skybrud (ekstremt regnvejr). Klima-
tilpasningsplanen inkluderer en forventet generel havvandsstigning 
på 0,5 m, men omfatter ikke ekstreme oversvømmelser fra havet, 
da det ikke forventes, at der er tidsmæssigt sammenfald mellem 
ekstreme hændelser fra havet og fra skybrud.

I risikostyringsplanen omtales 
følgende begreber:

•  Faren (= sandsynligheden) for 
oversvømmelse angiver, hvor 
det er sandsynligt, der vil være 
en oversvømmelse ved en given 
hændelse i et givet år. 

•  Skaden er udtrykt i kr. og dæk-
ker det beløb, som forventes 
skal anvendes til udbedring af 
skader ved en oversvømmelse 
indenfor et areal. Afledte skader 
som fx. tab af arbejdstid, indgår 
ikke. 

•  Risikoen er udtrykt i kroner pr. 
felt pr. år = Sandsynligheden 
for oversvømmelse x Skadens 
udgifter 
Der kan vælges forskellige felt-
størrelser.

•  Begreberne fare, skade og risiko 
er beskrevet nærmere i Meto-
derapport: Kortlægning af fare 
og risiko for oversvømmelse. 
Kystdirektoratet, oktober 2013.
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Risikostyringsplanen derimod gælder kun for oversvømmelser med 
havvand (stormflod) fra Køge Bugt.

Risikostyringsplanen er overordnet i forhold til kommuneplanen og 
dermed også i forhold til klimatilpasningsplanen og til beredskabs-
planen. Hierarkiet for planerne er således, Figur 1-2: 

 

Selvom klimatilpasningsplanen i følge regeringens aftale med 
kommunerne skulle udarbejdes før risikostyringsplanen, er det 
risikostyringsplanen, der udgør den overordnede ramme for over-
svømmelseshåndteringen i de sammenfaldende områder. Klima-
tilpasningsplanen blev vedtaget i juni 2013, som en del af Kom-
muneplan 2013-25. Forslaget til risikostyringsplan skal sendes i 
offentlig høring i 6 mdr. senest den 22. december 2014 og endeligt 
vedtages af kommunen inden den 22. oktober 2015. Risikosty-
ringsplanen skal herefter revideres hvert 6. år. 

I den offentlig høring er alle velkomne til at komme med deres 
bidrag, som sendes til teknisk@solrod.dk. Skriv venligst ”risiko-
styringsplan” i overskriften.

Overordnede planer

Risikostyringsplan, Vandplan, Naturplaner.
Udgør rammer og bindniger for underliggende planer

Kommuneplan

Klimatilpasningsplan

Sektorplaner

Vandforsyningsplan, Spildevandsplan, Beredskabsplan

Figur 1-2. Oversigt over planhieraki. 
Fra Vejledning til udarbejdelse af risi-
kostyringsplaner for oversvømmelse, 
2014.
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2.1 Sammendrag af risikokortlægningen 

Statens kort
Kystdirektoratet har udarbejdet højvandsscenarier, som er grund-
laget for forudsigelsen af, hvor oversvømmelserne vil finde sted. 
Scenarierne for Køge Bugt er vist i tabel 2-1.

2. Risikokortlægning og scenarier

Tabel 2-1. Kystdirektoratets høj-
vandsscenarier for Køge Bugt.

OSD Højvandsscenarier 
Risikoområde: Køge Bugt

Station 
 
Køge Havn

HVS st. nr. 
 
62

Dataperiode 
 
52,5

Måledata
01-04-1955-20.12.2012

DVR/DNN
8 cm

2012 (iht. Højvandestatistikken 2012) Klimascenarier

Ringe sandsynlighed (cm) Basisår (mm/år) (mm)

1872* VS2012 Køge 287 Antaget havspejlsstigning 2050 7,9 300
1872* VS2012 Avedøre 271 Antaget havspejlsstigning 2100 9,1 800

1872* VS2012 (Køge 2 & 3) 280 Landhævning 1,5

1872* VS2012 (Køge 1) 237/187 Klimatillæg til 2050 6,4 243

Tillæg havspejl (inkluderet) 4 Klimatillæg til 2100 7,6 668

Middelstor sandsynlighed (cm) KLIA_VS2050 (cm) KLIMA_VS2100 (cm)

100års* MT (trendfri) 152 100års MT2012 154 100års MT2012 154

100års* MT (trendfri) 2 100års MT2012 24 Klimatillæg havspejl 67

100års* MT (trendfri) 154 100års MT2012 178 100års MT2012 221

Spredning 6

Stor sandsynlighed (cm) Bemærkninger: 
1872’er vandstanden for delområderne 
Køge 2 & 3 er en fastlagt representative 
vandstand (280 cm) gældende forbegge 
områder. Vandstandsgradienten fra Køge til 
Avedøre er lille (16 cm)), som retfærdig-
gør benyttelsen af en sådan repræsentativ 
vandstand for begge delområder.

20års* MT (trendfri) 141 20års MT2012 143

Tillæg havspejl Klimatillæg havspejl 24

20års* MT (trendfri) 143 20års MT2012 167

Spredning 4
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Staten har udarbejdet kortmateriale for de tre nutidsscenarier (år 
2012) samt for de tre fremtidige klimascenarier. Der er anvendt år 
2100, da det svarer til de ca. 100 år, som er den normale levetid 
for infrastrukturinvesteringer. Nutidsscenariet ”1000-års hændelse” 
er en ekstremhændelse, som reelt fandt sted i 1872. Den er nu 
defineret som en 1000-års hændelse.

Kystdirektoratet og Naturstyrelsen har udarbejdet kort over den 
forventede oversvømmelse fra hav og vandløb, den økonomiske 
skade ved oversvømmelsen og kort over risiko, som er oversvøm-
melse x skade. En oversvømmelsesrisiko er således en kombina-
tion af sandsynligheden for, at oversvømmelsen sker, og de poten-
tielle negative følger for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og 
økonomiske aktiviteter, der er forbundet med oversvømmelsen. 
Begge faktorer skal være til stede, før der kan tales om en over-
svømmelsesrisiko. 

Enheden for risiko er: Det antal kroner pr. celle pr. år, som skal 
bruges for at genoprette/reetablere/rydde op. Der er således tale 

* Denne vandstand er vurderet ud fra 
historiske kilder. Det er vandstanden i 
1872, som er korrigeret, og er vurde-
ret til en 1000-års hændelse.

Tabel 2-2. Stormflodshøjder – bag-
grund for scenarieberegninger

  20-års hændelse (1/20) 100-års hændelse (1/100) 1000-års hændelse
  Stor sandsynlighed for  Middelstor sandsynlighed (1/1000) Lille sandsyn-
  oversvømmelse for oversvømmelse hed for oversvømmelse

 2012 143 cm 154 cm 280 cm*

 2050 167 cm 178 cm 

 2100  221 cm 

Tabel 2.1 viser, at Staten har vurderet risikoen for oversvømmelser 
med udgangspunkt i vandstanden i Køge Bugt i 2012, 2050 og i 
2100. Indenfor hvert år er der udarbejdet scenarier for henholds-
vis en hændelse der typisk sker med 20-års mellemrum (1/20), 
med 50 års mellemrum (1/50), med 100-års mellemrum (1/100), 
og med 1.000 års mellemrum (1/1000). 
Tabellen viser også, at vandstanden i Køge Bugt i år 2100 er 66,8 
cm højere end i år 2012. Derfor bliver udbredelsen af oversvøm-
melsen ved en 1.000-års hændelse i år 2100 større end udbredel-
sen af oversvømmelsen ved en 1000-års hændelsen i år 2012. 

Følgende tabel 2-2 viser vandstanden ved stormflodshændelser, 
som den forventes at blive ved de forskellige scenarier.
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om en skadesvurdering og ikke den faktiske værdi af de berørte 
genstande. En forudsætning for beregningerne er, at der ikke sker 
nogen ændringer med terrænet. Staten har udarbejdet data for en 
række cellestørrelser (fra 25 x 25 m til 500 x 500 m), idet lille cel-
lestørrelse giver større nøjagtighed, men mindre overskuelighed, 
og omvendt for stor cellestørrelse.

Bearbejdning af kortene
Solrød Kommune har udvalgt og bearbejdet data til risikostyrings-
planen ud fra følgende præmisser. 
-  Hvor en celle ligger delvis i Solrød og delvis i en nabokommune, 

er der korrigeret forholdsmæssigt.
-  Der er valgt at behandle statens data for 25 x 25 celler. 

Ved at udregne den økonomiske skade er det blevet tydeligt, at 
store celler, der indeholder bygninger, også ofte medtager et stort 
strandareal med oversvømmet hav, og  det ser derfor ud, som om 
bygningerne i gennemsnit er meget vandskadet. Forskellen kan 
også skyldes nogle få ejendomme, som ligger indenfor den store 
celle, men ikke  indenfor den lille celle. Små celler vurderes at være 
mere retvisende, og Solrød Kommune har valgt i denne risikosty-
ringsplan at behandle Statens data for 25 x 25 m celler. Sammen-
ligning af bygningsskade og total økonomisk skade for to forskel-
lige cellestørrelser viser, at der opstår forskelle, se tabel 2-3.

Tabel 2-3 viser de forskelle, der opstår ved sammenligning af to 
forskellige celle størrelser. Solrød Kommune har valgt at beregne øko-
nomisk skade for scenarierne i 2012 og 2100, da der er konstateret 
fejl i Statens data for 2050. Data for den økonomiske skade er opdelt 
af Staten og beregnet af kommunen på denne måde, se tabel 2-4. 

De bearbejdede data anvendes til at udvælge det scenarium, som 
Solrød Kommune vil bruge som udgangspunkt for risikostyrings-
planen.

25 m celle 100 m celle 25 m celle 100 m celle 25 m celle 100 m celle

Risikotype 20-års  
hændelse

20-års  
hændelse

100-års 
hændelse

100-års 
hændelse

1000-års 
hændelse

1000-års 
hændelse

Bygningsskade 9,9 mio 20 mio 15 mio 21 mio 699 mio 767 mio

Total økonomisk 
skade 11 mio 22 mio 16 mio 22 mio 748 mio 768 mio

Tabel 2-3. Sammenligning af størrel-
sen af skaden ved forskellige hændel-
ser og cellestørrelser.



10 RISIKOSTYRINGSPLAN FOR OVERSVØMMELSE AF KYSTZONEN 2015

De næste afsnit indeholder dels en beskrivelse af de områder, 
der forventes at kunne blive ramt af oversvømmelser, og dels en 
beskrivelse af de forventede konsekvenser af sådanne oversvøm-
melser.

Tabel 2-4. Opgørelse over elementer, 
som indgår i økonomisk skade for en 
100-års hændelse i år 2100 ved 25 m 
cellestørrelse.

(Husdyr findes som afgræssende dyr, men ikke på stald).

 Skadetype Stor sandsynlighed Middelstor sandsynlighed Ringe sandsynlighed

 Oversvømmelse  5209

 Strømhastighed  5096

 Husdyr  

 Afgrøder  451

 Bygningsskade  346

 Indbo  346

 Infrastruktur  455

 Grundvand  617

 Natura2000  1826

 Indbyggere  297

 Total økonomisk skade  949

Konsekvenserne i tal  (25 m gridceller 2100)
Antal celler

 Skadetype Stor sandsynlighed Middelstor sandsynlighed Ringe sandsynlighed

 Husdyr  kr. 0

 Afgrøder  kr. 38.276

 Bygningsskade  kr. 214.182.390

 Indbo  kr. 16.162.9810

 Infrastruktur  kr. 177.341

 Total økonomisk skade  kr. 230.560.987

Økonomisk skade

 Skadetype Stor sandsynlighed Middelstor sandsynlighed Ringe sandsynlighed

 Antal indbyggere  906  

 Antal adresser  399

Antal berørte indbyggere
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2.2 Beskrivelse af områderne med risiko for 
oversvømmelse
I dette afsnit beskrives områderne i Solrød Kommune med risiko 
for oversvømmelse i forhold til landskab, anvendelse og vandløb. 
De områder, der er tale om, kan ses af figur 2-2 (skravering), hvor 
de er udpeget som det værst tænkelige af Statens 6 scenarier (en 
1000- års hændelse i 2012).
 
Landskab og anvendelse 
Kyststrækningen i Solrød Kommune er ca. 5,7 km lang. Kommu-
nen grænser op til Greve Kommune mod nord og Køge Kommune 
mod syd. 

Den nordligste del af kyststrækningen er skov (Trylleskoven) og 
hede, som strækker sig over ca. 1 km, målt fra Karlstrup Mosebæk 
mod nord til kommunegrænsen. Arealet er fredet. Kyststræknin-
gen i Solrød er sandstrand med naturligt dannede klitter. Klitterne 
er hævede i forhold til vandstanden i Køge Bugt. Området mellem 
Karlstrup Mosebæk og Skensved Å er tæt bebygget fra kysten og 
ind til motorvejen, se kortet på figur 2-3. 

Landbrug

Figur 2-2. Udbredelse af oversvøm-
melsen ved en 1000-års hændelse i 
dag.
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Det beboede område indeholder børneinstitutioner, skoler, ældre-
centre samt indkøbsområde og to jernbanestationer. Ved Solrød 
Bæk ligger Renseanlægget og Solrød Kommunes modtagestation 
for farligt affald, og i den sydlige del af kommunen er der udlagt 
et lille industriområde ved Cordozasvinget. Bag dette ligger Jersie 
Mose.
Kommunens nordlige del er under udbygning til boligområde, og 
der er planlagt en tredje station vest for Strandvejen.

Klitterne langs kyststrækningen er op til 2,5 m høje, men er flere 
steder brudt igennem som følge af anvendelse af strandområdet, 
samt hvor vandløb løber ud i Køge Bugt.

Strandvejen løber parallelt med kyststrækningen og udgør en 
barriere for havvandsoversvømmelser, da den ligger i 3-4 meters 
højde. Der er dog sænkninger, hvor Strandvejen krydser Solrød 
Bæk og Karlstrup Mosebæk.

Figur 2-3. Kort over kystområdet, 
som kan risikere at blive oversvøm-
met.

Kystområdet er afgrænset mellem 
Skensved Å i syd, der er grænse-
vandløb til Køge Kommune, og Tryl-
leskoven i nord, der grænser op til 
Greve Kommune.

Området er tæt bebygget i området 
fra Skensved Å til Karlstrup Mose-
bæk, som adskiller beboelsesområdet 
og Trylleskoven. 

Inden for området har tre vandløb 
(Skensved Å, Solrød Bæk,  Karlstrup 
Mosebæk) udløb i Køge Bugt. 

Skensved Å har ikke direkte udløb i 
Køge Bugt, men har udløb i et Na-
tura 2000 område, der fungerer som 
lagune. 

Det nye vandløb Karlstrup Møllebæk 
er ikke med i denne risikostyringsplan, 
da vandløbet ikke eksisterede, da Sta-
ten udarbejdede data til kommunerne. 
Vandløbet er planlagt etableret med 
højvandslukke for at sikre mod høje 
vandstande i Køge Bugt.
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Skensved Å
Området omkring vandløbet ligger i kote 1,5 meter, se kortet figur 
2-4.
 
Afstrømningen fra Skensved Å er påvirket af vandstanden i Køge 
Bugt, som vandløbet løber ud i. Når vandstanden i Køge Bugt står 
i kote 0 er dette lig med bundkoten i vandløbet der, hvor Magle-
engstreget løber til Skensved Å fra nord. Faldet er således udlig-
net og afledningen fra Skensved Å og vandløbene i Jersie Mose vil 
være påvirket. I nogle tilfælde vil vandspejlet i vandløbene være 
lig med vandstanden i Bugten. Afhængig af afledningen fra bag-
landet vil der derfor også kunne ske opstuvning på terræn i hele 
området. Dette har tidligere forårsaget oversvømmelser af den 
sydlige del. De forventede stormflodshændelser, som kan resultere 
i vandstande på 1,43-2,80 m, vil således kunne medføre behov for, 
at der etableres bassiner til opsamling af åvand.

Figur 2-4. Den kystnære del af 
Skensved Å.
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Solrød Bæk
Samme niveau ses langs Solrød Bæk, hvor højden ligeledes er 1,5 
meter på det meste af strækningen fra kysten til Solrød Strandvej, 
se figur 2-5. 
 
Afstrømningen fra Solrød Bæk er også påvirket af vandstanden 
i Køge Bugt, som vandløbet løber ud i. Når vandstanden i Køge 
Bugt står i kote 0 er dette lig med bundkoten i vandløbet et stykke 
inde i den rørlagte strækning ca. 200 m vest for Solrød Strandvej. 
 Faldet er således udlignet og afledningen fra den nederste del af 
Solrød Bæk vil være påvirket. Afhængigt af afledningen fra baglan-
det vil der kunne ske opstuvninger i hele regnvandssystemet. Der 
er dog ikke tidligere registreret vand på terræn vest for Strand-
vejen i forbindelse med højvande.

Karlstrup Mosebæk
Ved Karlstrup Mosebæk ses deltvist det samme som ved de to 
foregående vandløb; terrænkoten på sydsiden af bækken er 1,5 m. 
På nordsiden af vandløbet i Trylleskoven er terrænet højere alle-
rede få meter fra vandløbet, se figur 2-6.
 
Afstrømningen fra Karlstrup Mosebæk er ligeledes påvirket af 
vandstanden i Køge Bugt, som vandløbet løber ud i. Når vand-
standen i Køge Bugt står i kote 0 er dette lig med bundkoten i 
vand løbet lige omkring vandløbets krydsning med Tryllevænget. 

Figur 2-5. Den kystnære del af Solrød 
Bæk.
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Faldet er således udlignet, og afledningen fra Mosebækken vil være 
påvirket.

Hvis havvandsspejlet står i 1 m’s højde i Køge Bugt vil der fx. være 
opstuvninger tilbage i Mosebækken helt op til kommunegrænsen. 
Og der vil være vand på terræn inde i mosen ved en vinter af-
strømning, som gennemsnitligt sker hvert 5. år.

2.3 Oversvømmelsesscenarier
Kystdirektoratet har udarbejdet kortmateriale til 6 scenarier, vist i 
tabel 2-5. Der er for hvert scenarium beregnet fare, skade og risiko 
på forskelige cellestørrelser, se tabel 2-6. I afsnittet beskrives fare 
og skade. Skaden viser den totale skade, som en oversvømmelse vil 
beløbe sig til, og vil være det beløb, som man skal spare op til, eller 
investere, for at undgå en oversvømmelse. Cellestørrelsen er 25 m.

Figur 2-6. Den kystnære del af  
Karlstrup Mosebæk.

Tabel 2-5. De seks scenarier fra Kyst-
direktoratet.

  20-års hændelse 100-års hændelse 1000-års hændelse

 nu (2012) X X X

 2050 X X 

 2100  X 
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Skadestyperne
Oversvømmelserne fra de forskellige scenarier berører en række 
forskellige skadestyper. Udbredelsen af oversvømmelsen er opgjort 
pr. skadestype og antal celler indenfor hver type, som berøres. Op-
gørelsen i tabel 2-6 ved en 1000-års hændelse i 2012 viser for ek-
sempel, at oversvømmelsen vil berøre i alt 8652 celler, men at den 
totale økonomiske skade kun omfatter 2868 celler. Forskellen skyl-
des, at der for en lang række celler ikke er beregnet en økonomisk 
skade. Den totale skade for de 2868 celler er på kr. 747.776.220. 

Tabel 2-6. Opgørelse over berørte 
celler ved en 1000-års hændelse i år 
2012.

 Skadetype Ringe sandsynlighed

 Oversvømmelse 8652

 Strømhastighed 8451

 Husdyr 18

 Afgrøder 957

 Bygningsskade 1112

 Indbo 1112

 Infrastruktur 1661

 Grundvand 2659

 Natura2000 1832

 Indbyggere 1042

 Total økonomisk skade 2868

Antal celler 

 Skadetype Ringe sandsynlighed

 Husdyr kr. 969

 Afgrøder kr. 86.763

 Bygningsskade kr. 699.042.508

 Indbo kr. 47.957.070

 Infrastruktur kr. 688.909

 Total økonomisk skade kr. 747.776.220

Økonomisk skade 
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Omkostningen ved en oversvømmelse kan være betragtelig større, 
da de afledte ulemper, som forsinkelse af trafik, lukning af institu-
tioner, tab af kulturværdi, natur etc. ikke er opgjort. 

Beskrivelse af de enkelte skadestyper: 

Husdyr og afgrøder: Husdyr findes hovedsageligt som afgræs-
sende dyr, og ikke på stald.

Bygningsskade + indbo: Her indgår skaden og de forventede 
økonomiske omkostninger, som de enkelte hændelser vil koste for 
boliger, virksomheder og kommunale institutioner. 
IPPC virksomheder og listevirksomheder: Solrød har ingen IPPC 
virksomheder, og kun én af kommunens listevirksomheder er lo-
kaliseret i de oversvømmelsestruede områder (Solrød Kommunes 
modtagestation for farligt affald). I den samlede redegørelse ind-
går også, hvordan servicestationer og erhvervsområder påvirkes.

Infrastruktur: Især større indfaldsveje og S-togstationer. Denne 
skade dækker alene omkostninger til oprydning af veje. Der er 
ikke vurderet på eventuelt ødelagte veje eller nødvendige repara-
tioner.

Grundvand: Grundvand, vandindvinding og forurenede grunde 
medtager, hvor oversvømmelserne påvirker områder med drik-
kevandsinteresser, og hvilke drikkevandsboringer som påvirkes. 
Endvidere hvilke V2 kortlagte arealer, der påvirkes ved oversvøm-
melserne. Når et område er kortlagt på Vidensniveau 2 (V2) er der 
konstateret forurening på arealet.

Natura 2000: Herunder er behandlet stranden, Trylleskoven, hvor 
den fredede Argus Blåfugl har levested, Natura 2000 området og 
Jersie Mose, som er § 3 naturbeskyttet.

Kulturarv: Desuden har kommunen udarbejdet en opgørelse over, 
hvor mange kulturarvsemner og fortidsminder, der påvirkes. Ved 
1000-års hændelsen vil 22 fortidsminder være delvist oversvøm-
mede. Det er alene fortidsminder, som påvirkes af oversvømmel-
ser, ikke kulturarvs diger og kulturarvs bygninger.
 
Ingen af de sidstnævnte punkter: grundvand, Natura 2000 og 
kulturarv, medfører dog væsentlige skadesomkostninger, og de 
optræder ikke på risikotabellen over total økonomisk skade.
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Oversvømmelsesfaren og skaden ved oversvømmelse
I figur 2-7 vises den forventede udbredelse af oversvømmelse og 
skade ved en 20-års hændelse i år 2012, en 1000-års hændelse i 
år 2012 samt en 100- og 1000-års hændelse i år 2100 samt. Hæn-
delserne er valgt, fordi de tre scenarier viser de største forskelle. 

De beskrevne konsekvenser er det, der forventes, hvis der ikke 
foretages forebyggende tiltag. 

For overblikkets skyld vises i figur 2-7 udbredelsen af vandet ved 
de tre forskellige hændelser på det samme kort.

Figur 2-7. Oversvømmelsesudbre-
delsen ved 20-års hændelsen i 2012, 
100-års hændelsen i 2100 og 1000-
års hændelsen i 2012. 

Oversvømmelsesudbredelse
20-års hændelse 2012

100-års høndelse 2100

1000-års hændelse 2012



RISIKOSTYRINGSPLAN FOR OVERSVØMMELSE AF KYSTZONEN 2015 19 

Ved en 20-års hændelse i dag vil vandstanden i Køge Bugt være 
143 cm. Vanddybden er op til 50 cm vand, men langs Skensved 
Å vil der være op til 1 meter vand. Staunings Ø og Natura 2000 
området er oversvømmet i dybder op til 1-2 meter. Oversvømmel-
sen ses især i den sydlige del af kommunens kyststrækning og op 
langs Skensved Å, Solrød Bæk og Karlstrup Mosebæk. 

I alt 52 boliger bliver påvirkede. Den totale økonomiske skade er 
på kr. 10.778.977, hvoraf bygningsskade udgør langt den stør-
ste del: kr. 9.925.920. Resten er skade på indbo og infrastruktur. 
Skaden ved oversvømmelse af naturarealer og kulturarv er ikke 
opgjort fra Statens side.

Oversvømmelse og skade ved en 20-
års hændelse i 2012.

Figur 2-8. Udbredelse og dybde 
af oversvømmelse ved en 20-års 
hændelse i 2012 til venstre. Til højre 
skaden ved hændelsen.

Oversvømmelsesdybde 20-års hændelse (2012)
over 3 meter

2 til 3 meter

1 til 2 meter

0,5 til 1 meter

0,2 til 0,5 meter

0,1 til 0,2 meter

0 til 0,1 meter

Oversvømmelsesdybde 20-års hændelse (2012)
over 3 meter

2 til 3 meter

1 til 2 meter

0,5 til 1 meter

0,2 til 0,5 meter

0,1 til 0,2 meter

0 til 0,1 meter
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Ved en 100-års hændelse i 2100 vil vandstanden i Køge Bugt være 
221 cm. Områder langs kysten påvirkes, men især områder om-
kring vandløbene er udsatte. Ved Solrød Bæk trænger vandet ind 
til byen vest for Strandvejen. 

Der vil være opstuvning i Skensved Å helt op til S-banen og ejen-
domme langs Magleengstreget, Jersie Strandvej, Holmehusvej, fra 
Engsvinget til Lyngagervej og Øster Grænsevej vil blive påvirkede. 
Vanddybderne vil være op til 1 meter langs vandløbet. 

Ved Solrød Bæk vil oversvømmelsen påvirke de fleste ejendomme 
mellem kysten og Solrød Strandvej i området mellem vandløbet 
og Søvej. Oversvømmelsen vil påvirke områder vest for Strandve-
jen og omfatte Solrød Center og området nord og syd for Solrød 

Oversvømmelsen og skaden ved en 
100-årshændelse i 2100.

Figur 2-9. Udbredelse og dybde 
af oversvømmelse ved en 100-års 
hændelse i 2100 til venstre. Til højre 
skaden ved hændelsen.

Oversvømmelsesdybde 100-års hændelse (2100)
over 3 meter

2 til 3 meter

1 til 2 meter

0,5 til 1 meter

0,2 til 0,5 meter

0,1 til 0,2 meter

0 til 0,1 meter

Total skade 100-års hændelse (2100)
over 1.000.000 kr.

500.000 til 1.000.000 kr.

200.000 til 500.000 kr.

100.000 til 200.000 kr.

1.000 til 100.000 kr.

100 til 1.000 kr.

0 til 100 kr.
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Center. Vanddybden vil være op til 1 meter, men ned mod kysten 
er dybden op til 2 meter. 

Ved Karlstrup Mosebæk vil vanddybden nå op til 1 meter, men helt 
nede ved kysten vil dybden være op til 2 meter. Det er især ejen-
domme i første række, som er udsatte.

Størstedelen af Trylleskoven og hedearealerne er oversvømmet. 
Vanddybden når op til 2 meter. Stranden er oversvømmet med 
op til 2 meter. Staunings Ø, Natura 2000 området og Ølsemagle 
Strand oversvømmes med op til 2 meter. Jersie Mose øst for mo-
torvejen er oversvømmet med op til 2 meter. 

Der er risiko for vand på Strandvejen, Solrød Byvej og Cordozavej. 
Solrød Vandværks indvindingsboringer rammes. En enkelt forure-
net grund rammes.

I alt 934 boliger bliver påvirkede. Den totale økonomiske skade er 
på kr. 230.580.987, hvoraf bygningsskade udgør langt den største 
del: kr. 214.182.390. Resten er skade på indbo og infrastruktur. 
Skaden ved oversvømmelse af naturarealer og kulturarv er ikke 
opgjort fra Statens side.
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Ved en 1000-års hændelse i 2012 vil vandstanden i Køge Bugt 
være 280 cm. Vandstanden er højere end terrænkoten på 2,5 me-
ter, hvor de tre vandløb løber under Strandvejen. 

Oversvømmelsen strækker sig fra Strandområdet og op til S-ba-
nen, og ved Jersie Strandvej op til motorvejen og op til Uglegårds-
skolen og ud over Tingsryds Allé. Der er store udbredelser i bolig-
området mellem kysten og strandområdet især langs vandløbene. 
Der er store udbredelser i området vest for Strandvejen. 

Oversvømmelsesdybden i den sydlige del af kommunen vil være 
op til 1-2 meter langs vandløbene Skensved Å, Magleengstreget og 
Skæringsstreget. Opstuvningen heri medfører oversvømmelsesud-
bredelse i hhv. Jersie Mose og Maglemosen med dybder på op til 
1-2 meter. Området ved Admiralparken, området mellem Parkvej 

Oversvømmelsen og skaden ved en 
1000-års hændelse i 2012.

Figur 2-10. Udbredelse og dybde 
af oversvømmelse ved en 1000-års 
hændelse i 2012 til venstre. Til højre 
skaden ved hændelsen.

Oversvømmelsesdybde 1000-års hændelse (2012)
over 3 meter

2 til 3 meter

1 til 2 meter

0,5 til 1 meter

0,2 til 0,5 meter

0,1 til 0,2 meter

0 til 0,1 meter

Total skade 1000-års hændelse (2012)
over 1.000.000 kr.

500.000 til 1.000.000 kr.

200.000 til 500.000 kr.

100.000 til 200.000 kr.

1.000 til 100.000 kr.

100 til 1.000 kr.

0 til 100 kr.
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og Vestre Grænsevej er ligeledes påvirkede af dybder på op til ½, 
og omkring søen 1-2 meter. Uglegårdsskolen vil være påvirket af 
vanddybder på op til ½ meter.

Vanddybden langs vandløbene når op til 2 meter. Ved Skensved 
Å ses massiv oversvømmelsesudbredelse i boligområderne langs 
vandløbet og lagunen. Oversvømmelsen når helt ud til motorvejen. 

Ved Solrød Bæk ses stor oversvømmelsesudbredelse både ved 
kysten og i landområdet vest for Strandvejen, som når op til S-
banen, og vandet når op til Solrød Renseanlæg og Solrød Kommu-
nes modtagestation for farligt affald. Ved Karlstrup Mosebæk ses 
oversvømmelsesudbredelse både ved kysten og vest for Strandve-
jen op til S-banen.

Trylleskov området fra Karlstrup Mosebæk til Greve Kommune er 
påvirket. Stranden er oversvømmet med op til 2 meter. En stor 
del af Jersie Mose er oversvømmet. Oversvømmelsen ved Jersie 
Mose kan påvirke Argus Blåfugl. Risiko for vand på Cordozavej, 
Strandvejen, Tåstrupvej og Solrød Byvej. Erhvervsområder vil blive 
ramt og drikkevandsboringer. To forurenede grunde vil blive ramt. 
Forureningerne er hovedsagelig tungmetaller, olie, benzin og tjære.

Figur 2-11. Oversvømmelsesdybden 
i den sydlige del af Solrød Kommune 
ved Jersie Strand ved 1000-års hæn-
delsen i 2012.

Oversvømmelsesdybde 1000-års hændelse 
(2012)

over 3 meter

2 til 3 meter

1 til 2 meter

0,5 til 1 meter

0,2 til 0,5 meter

0,1 til 0,2 meter

0 til 0,1 meter
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I alt 4592 boliger bliver påvirkede og over 12.000 mennesker. Den 
totale økonomiske skade er på kr. 747.776.220, hvoraf bygnings-
skade udgør langt den største del: kr. 699.042.508. Resten er 
skade på indbo, infrastruktur. Skaden ved oversvømmelse af na-
turarealer og kulturarv er ikke opgjort fra Statens side.

Konklusion vedrørende scenarierne
Af den gennemgåede fare- og skadesanalyse kan det konkluderes, 
at Solrød Kommune kan forvente stormflodsvandstandsstigninger 
på mellem 143-280 cm, svarende til 20-års- og 1000-års hændel-
serne i 2012. Disse to stormflodsvandstandsstigninger vil påvirke 
mellem 155-12.752 indbyggere, og mellem 52 til 4592 boliger. De 
to hændelser vil påvirkede de ramte boliger med de i tabel 2-7 
viste vanddybder:

De estimerede omkostninger til stormflodshændelserne vil ligge 
mellem kr. 10.778.977 og kr. 747.776.220 pr. hændelse. 

Det kan konkluderes, at den primære fare er langs vandløbene og 
kysten, da der er påvirkede boliger ved alle scenarier og hændel-
ser i dette område. Der er ingen påvirkede boliger på vest siden 
(landsiden) af Strandvejen ved hhv. 20-års- og 100-års hændel-
serne i 2012, men der er hhv. 157 og 255 påvirkede boliger i kyst-
området (østsiden). Det er først ved 1000-års hændelsen i 2012 
og 100-års hændelsen i 2100, der er reel påvirkning af boliger på 
landsiden. 

Der ses størst påvirkning ved alle scenarier og hændelser ved 
Skensved Å og langs lagunen. Det kan ses, at ejendommene påvir-
kes mere i kystområdet mellem Skensved Å og Solrød Bæk end fra 
Solrød Bæk til Karlstrup Mosebæk.

 Vanddybde/hændelse 20 år hændelsen 1000-års hændelsen

 10 – 20 cm  37  1779

 20 – 50 cm  15 1550

 50 – 100 cm  947

 100 – 200 cm  316

Tabel 2-7. Vanddybder og antal 
påvirkede boliger ved 20- og 1000 
årshændelse i 2012.
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Ved 1000-års hændelsen i 2012 sker der påvirkning af følgende: 
•  Stranden, Trylleskoven og hedearealet, Jersie Strandpark, Jersie 

Mose og Natura 2000 området
•  Argus Blåfugl kan blive påvirket af oversvømmelse af Jersie 

Mose
• badebroer
•  Børneinstitutionerne Birkebo, Parkbo, Nøddebo, Pilebo, Mosebo 

og Egebo
• Ældreplejecenteret Christianshave
• Aktivitetscentret
•  Skole + klub + SFO Uglehuset, Uglegårdens SFO, Uglegårds-

skolen, Uglerede og Væksthuset
•  Risiko for påvirkning af Solrød Byvej, Cordozavej, Tåstrupvejen 

og Strandvejen
•  Risiko for påvirkning af Solrød Renseanlæg og Solrød Kommu-

nes modtagestation for farligt affald
•  Erhvervsområde kommuneplanramme 316, 416, 417, blandet 

bolig og erhvervs rammeområder 301, 302, 317 A og 403 A, 
• Fire drikkevandsboringer

Det kan konkluderes, at Jersie – og Solrød Togstationer formodent-
lig ikke påvirkes ved nogen af hændelserne. 

På baggrund af beskrivelsen i afsnit 2.3 er det vurderet, at en 
1000-års hændelse i år 2012 vil være mest relevant at anvende i 
det videre arbejde, idet det er det scenarie, hvor der er langt det 
største tab i forhold til de andre scenarier og dermed også den 
største gevinst for samfundet at forebygge.
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Målene for risikostyringsplanen skal være så konkrete, at de 
pålægger kommunen som myndighed at kunne løse opgaven om 
risikostyring så godt som muligt, og samtidig så overordnede, at 
de kan danne det formelle grundlag for både tiltagene i denne plan 
og for klimatilpasningsplanen.

Målene skal mindske potentielle negative følger for menneskers 
sundhed, miljø, kulturarv og ejendoms- og virksomhedsværdier.

Risikostyringsplanen er målrettet de pludselige oversvømmelser fra 
havet.

Forslag til mål for risikostyring vedrørende oversvømmelser fra 
havet i den første planperiode 2015-2021: 
1.  Der skal arbejdes for, at Solrød Kommune sikres mod en storm-

flod med havvandsspejlstigning på 2,80 meter svarende til en 
1000-års hændelsen i 2012.

2.  Der skal i den kommende planperiode arbejdes med vurdering 
og analyse af løsninger til sikring mod stormflod, som indstilles 
til Byrådet til endelig beslutning.

3.  Der skal i den kommende planperiode arbejdes for afklaring af 
finasieringsmuligheder og lovkrav herfor for gennemførelse af 
planens tiltag og mål, som Byrådet orienteres om.

4.  Der skal i den kommende planperiode arbejdes sammen med 
Beredskabet om beredskab og sikring af borgere, samt udarbej-
delse af operationelle planer for aktiv indsats under stormflod.

5.  Kommunens borgere, bygherrer og andre interessenter bliver 
informeret om risikoen for stormflod, og hvordan de kan sikre 
sig og begrænse skaden på egen ejendom.

6.  Der etableres et tværkommunalt samarbejde omkring sikring 
mod stormflod i Køge Bugt.

De ovenstående mål bliver udmøntet i en række tiltag, som skal 
bearbejdes i den kommende planperiode. Tiltagene ses i næste 
afsnit.

3. Mål



RISIKOSTYRINGSPLAN FOR OVERSVØMMELSE AF KYSTZONEN 2015 27 

På baggrund af de opstillede mål har kommunen identificeret nogle 
mulige tiltag, der kan sikre kommunen og dens borgere mod over-
svømmelse fra havet. Tiltagene er udvalgt for at udføre så god en 
forebyggelse og sikring som muligt af hændelser, der vil være på 
en størrelse svarende til en 1000-års hændelse i 2012. Kommunen 
fastsætter herved et serviceniveau for, hvor meget man vil sikre.

Mulige løsninger og finansieringsmuligheder for tiltagene skal 
undersøges, og projekterne skal udføres af – eller i samarbejde 
medborgerne og de relevante myndigheder.

Risikostyringen skal tage hånd om de tre tidsmæssige faser i en 
oversvømmelse: før – under – efter. De tre faser kan illustreres 
ved nedestående figur. 

Figur 4-1. Faser i risikostyring. Fra 
Vejledning til udarbejdelse af risiko-
styringsplaner for oversvømmelse, 
2014.
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4.1 Før - Forebyggende tiltag
Følgende tabel 2-8 viser kommunens forslag til forebyggende tiltag 
i perioden 2015-2021.

Beskrivelse af tiltag Ansvarlig 
myndighed

Periode for 
udførelse

1 Der skal udarbejdes en samlet plan for oversvømmelser i kom-
munen, dvs. Solrød Kommunens Klimatilpasningsplan og hervæ-
rende risikostyringsplan skal sammenskrives til en plan. 

SK 2015-2016

2 Der skal udarbejdes et katalog med forslag til mulige indsatser 
for at sikre kysten ved oversvømmelser. Kataloget skal forelæg-
ges byrådet. 

SK 2015-2017

3 Der skal udarbejdes en vejledning til borgere og relevante virk-
somheder, landbrug og vandværker med forslag til indsatser de 
med fordel kan gennemføre for at reducere skaderne på deres 
ejendom mv. 

SK 2015

4 Der skal udvikles og implementeres et varslingssystem for over-
svømmelser fra Køge Bugt. Varslingssystemet skal udbredes til 
alle de borgere, virksomheder, landbrug mv. som har en risiko for 
at blive oversvømmet. 

SK 2015

5 Der skal fortages en vurdering af om der skal medtages retnings-
linjer i den næste revision af Kommuneplanen, der kan medvirke 
til, at reducerer risikoen for oversvømmelser fra Køge Bugt. Det 
kan fx. dreje sig om retningslinjer i forhold til sikringskote og 
fastsættelse af en sokkelkote for nybyggeri, og at byudvikling 
kun sker i sikre områder. Retningslinjerne vil være bindende for 
kommunen, når der skal udarbejdes nye lokalplaner, der angiver 
mulighed for arealudlæg.

SK 2015

6 Der skal foretages en vurdering af, om der er behov for etablering 
af foranstaltninger til sikring af Cordozavej, Solrød Byvej, Strand-
vejen og Tåstrupvej.

SK 2015-2021

7 Det skal vurderes om der er behov for etablering af foranstaltnin-
ger til sikring af Solrød Renseanlæg og Modtagestation for farligt 
affald, og såfremt gennemføre disse. 

GSF 2015

8 Der skal etableres højvandslukker, hvor Skensved Å, Solrød Bæk 
og Karlstrup Mose Bæk løber under Strandvejen. 

SK 2015-2016
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9 Det skal sikres at spildevandsledninger i de oversvømmelsestru-
ede områder er sikret mod indtrængende havvand.

GSF 2015-2018

10 Der skal foretages en vurdering af påvirkningen af naturområ-
derne i de oversvømmelses truede områder, herunder vurdere om 
der er behov for særlige indsatser for at beskytte naturen.

SK 2015-2021

 
4.2 Under - Begrænsning af konsekvenserne 
   

Beskrivelse af tiltag Ansvarlig 
myndighed

Periode for 
udførelse

16 Målene og de relevante indsatser i Risikostyringsplanen skal ind-
arbejdes i Solrød Kommunes eksisterende beredskabsplan.  
SK/Beredskabet 

SK/Beredska-
bet

2015

4.3 Efter - Afhjælpning af negative konsekvenser 

Beskrivelse af tiltag Ansvarlig 
myndighed

Periode for 
udførelse

17 Der skal udarbejdes procedure for, hvorledes afhjælpningen af 
de negative konsekvenser af oversvømmelsen skal forløbe samt 
forslag til typer af indsatser for genopretning af ødelæggelserne. 

SK 2015 - 2021

 
4.4 Beredskabet
Når der så alligevel sker oversvømmelser, skal beredskabet træde 
til. Beredskabet varetages i dag af Greve Brandvæsen, og skal i 
fremtiden varetages af en ny beredskabsenhed på Østsjælland.

Beredskabet skal også virke ved almindelige oversvømmelser, og 
for hele kommunen, også udenfor risikostyringsplanens geografi-
ske område.

Ligesom der lægges et serviceniveau i risikostyringsplanen (og 
i spildevandsplanen), lægges der også et serviceniveau i bered-
skabsplanen. Serviceniveauet beskriver hvilke ydelser, kommunen 
ønsker altid at kunne levere til borgerne på trods af oversvømmel-
ser.
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Det kan dreje sig om alt fra at sikre madudbringning til byens 
ældre til at sikre el- og drikkevandsforsyningen i kommunen. Kan 
landmanden forvente hjælp fra redningsberedskabet i forbindelse 
med strømsvigt? Og kan borgerne forvente hjælp når deres kældre 
oversvømmes? Her kan også tænkes en tidsfaktor ind, altså hvad 
kan vi acceptere er ude af drift i få dage eller måske kun få timer.

Tiltag til opdatering af Beredskabets indsats mod stormflod:
•  Varsling i god tid inden oversvømmelse indtræffer, og til de 

rette personer.
•  Henvendelse til borgerne om, hvad de selv kan gøre, fx. hente 

sandsække/ mobile beskyttelsesanlæg, sætte trampoliner in-
dendørs, fjerne nedfaldne blade fra afløbsriste.

• Evakueringsprocedurer.
• Er der udført driftsmæssige tiltag for de kendte problemsteder? 
•  “Indsatsplan mod stormflod” udbygges. 

– Akut hjælp ved oversvømmelser i form af evakuering af  
 nødstedte, og begrænsning af skade fra vandudbredelsen 
– Lagre af hjælpemidler fx. indkvarteringspakninger og 
 tøj til nødstedte 
– Kontakt til hjemmeplejen ang. borgere, der er sårbare 
 overfor manglende strøm og udbragt mad. 
– Vandforsyning til nødstedte. 
– Elforsyning. 
– Pumpestationer. 
– Brandstation. 
– Visse veje.

• Beredskabsøvelser.

4.5 Evaluering 
Efter en oversvømmelseshændelse vil kommunen indkalde til et 
evalueringsmøde med deltagelse af de relevante aktører, fx. bered-
skabet, vandforsyning, elforsyning, spildevandsselskab.
Eventuelle forbedringer og justeringer af risikostyringsplanen og 
beredskabsplanen skal føjes ind, og ansvar for gennemførelse skal 
fastlægges.
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4.6 Naturforhold
Indenfor det udpegede risikoområde ligger et Natura 2000 om-
råde (grøn krydsskravering): Se figur 4-3. ”Ølsemagle Strand og 
Staunings Ø”.
 
Udover Natura 2000 området er der følgende væsentlige natur-
områder indenfor det udpegede risikoområde: Trylleskoven, Jersie 
Mose og hele strandlinjen.

Figur 4-3. Natura 2000 områder 
(grøn krydsskravering) i området. 
Kilde: Miljøportalen.
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Solrød Kommune har vurderet konsekvenserne af oversvømmelser 
på naturområderne:

Trylleskovsområdet Oversvømmelse af strandengene er ikke problem, da det er en del af dy-
namikken i strandengens natur, og alle plantearterne er salttolerante. 
Som naturtype vil heden formodentlig kunne klare oversvømmelse i en 
kortere periode.  
Fårene vil i nogle senarier stadig kunne bevæge sig i folden, men i andre 
vil afgræsning forhindres. Dette kan være problematisk for bl.a. den 
sjældne Argus Blåfugl. 
Oversvømmelsen vil kunne påvirke hegnslinjen. 
Oversvømmelse af fårehuset. Mulighed for ødelæggelse af den rekreative 
opholdsplads. 

Stranden generelt Ødelæggelse af badebroer, svellevej, klitter, strandstien. 

Natura 2000-området  
Staunings Ø og Ølsemagle 
Strand

Midlertidig oversvømmelse af revler og strandenge er en naturlig og ikke 
skadelig proces. Problematisk, hvis der er etableret indhegninger og 
broer. Uklare konsekvenser for laguneområdet og for overdrevet Jersie 
Strandpark vedr. saltindhold. 

Jersie Mose Let oversvømmelse svarer til almindelige vinterforhold. 
Kraftig oversvømmelse vil medføre, at afgræsning bliver umulig, og stier 
ødelægges. 

Naturbeskyttende krav 
Realisering af risikostyringsplanens tiltag forudsætter, at de ikke 
vil påvirke habitatområdet væsentligt. Fx. kan opførelse af diger 
i området stride imod habitatbeskyttelsen. Hvis en indledende 
vurdering viser, at projektet med nogen sandsynlighed vil påvirke 
Natura 2000-området væsentligt, skal der foretages en nærmere 
konsekvensvurdering. Viser vurderingen, at projektet vil skade det 
internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles 
tilladelse.

I Natura 2000-områder, der indeholder prioriterede naturtyper og/
eller dyre- eller plantearter, kan fravigelse kun ske, når der forelig-
ger bydende nødvendige hensyn til menneskers sundhed og den 
offentlige sikkerhed eller væsentlige gavnlige virkninger på miljøet, 
eller, efter udtalelse fra Europa-Kommissionen, andre bydende 
nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser. 
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Naturbeskyttelsesloven skal også inddrages, idet der ikke må fore-
tages tilstandsændringer i § 3 beskyttede områder uden dispen-
sation. Der kan desuden være krav i Vandplanen, som også skal 
opfyldes i forbindelse med etablering af tiltagene.

4.7 Prioritering af tiltag
De forebyggende tiltag, der kan lægges ind som retningslinjer i 
den næste Kommuneplan 2017-2032, vil træde i kraft i forbindelse 
med vedtagelse af kommuneplanen. 

For de sikrende tiltag skal omkostninger og fordele vurderes for 
hvert tiltag, inden der fastlægges en endelig prioritering. 
Realiseringen af initiativerne i denne risikostyringsplan er betinget 
af, at der kan findes finansieringsformer. Økonomiske overslag 
er en væsentlig del af beslutningsgrundlaget for at kunne igang-
sætte projekterne. Og i de tilfælde, hvor der kan være alternativer 
til løsningsmodellerne, kan økonomien være afgørende. Man kan 
herunder regne på, hvor store værdier, der sikres ved et projekt og 
sammenholde med anlægsprisen for sikringstiltaget. 

De foreslåede tiltag for at opnå målene om risikostyring kan lø-
bende ændres, efterhånden som ansvaret for gennemførelsen og 
financieringen bliver fastlagt nærmere.

I planlægningen og realiseringen af risikostyringsplanen har Solrød 
Kommune indledt samarbejde med nabokommunerne Køge Kom-
mune og Greve Kommune via vandløbsmyndigheder og rednings-
beredskab samt med forsyningsselskabet Greve Solrød Forsyning:

4.8 Ansvarsfordeling

Kommunens ansvar
Solrød Kommune har ansvaret for alle fælles anlæg, offentlige 
arealer, kommunale veje, kommunale institutioner samt offentlige 
ledningsanlæg. Brandvæsenet, Politiet og kommunens frivillige 
Redningsberedskab har ansvaret for at pumpe vand væk fra kri-
tiske offentlige steder, omlægge trafikken og tage hånd om vitale 
dele af den kommunale service og infrastruktur.

Brandvæsenet er ydermere ansvarlig for at yde en forsvarlig akut 
indsats, hvis uheldet eller hændelsen er til fare for mennesker, 
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samfundsmæssige værdier eller miljøet. Der vil ofte være behov 
for en prioritering af indsatserne, således at situationer, hvor men-
nesker er i fare, har førsteprioritet. Det være sig i form af akut 
evakuering af mennesker, indkvartering og forplejning af nødstedte 
eller redning af mennesker som befinder sig i en akut livstruende 
situation.

Solrød Kommune har ansvaret for at sikre, at kommuneplanlæg-
ning i de udsatte områder tager højde for risiko for stormflod. 
Kommunens fysiske udvikling må ikke medføre fremtidige tab og 
skader uden de store investeringer.

Beredskabet har ansvaret for at træffe de fornødne foranstaltnin-
ger, der sikrer, at havvandet under stormflod eller højvande ikke 
breder sig gennem vandløb og øger fare for, at der kan ske betyde-
lig skade.

Grundejerens ansvar
En grundejer, det vil sige husejer og virksomhedsejer, har selv 
ansvaret for sikring mod stormflod på egen matrikel.

Ansvaret indbefatter, at grundejeren skal træffe foranstaltninger 
til at forebygge, at kælder oversvømmes, for eksempel som følge 
af opstuvning af vand i kloakken. Grundejeren skal også forhindre 
vandet i at trænge igennem fra terræn, for eksempel via sikring 
med sandsække eller anden form for barriere.

Spildevandsselskabets ansvar
Kommunens spildevandsselskab, Greve Solrød Forsyning, har an-
svaret for afledning af den del af regnvandet, som ledes til selska-
bets ledningsnet og som ledningsnettet har kapacitet til. Selska-
bet har altså ikke ansvaret for vand i kældre, der som nævnt er 
ejerens eget ansvar. Det gælder såvel spildevand som regnvand.

Spildevandsselskabet har ansvaret for, at kloaksystemet har en 
kapacitet, der lever op til det serviceniveau, der er fastsat i kom-
munens spildevandsplan.

Spildevandsselskabet har ansvaret for at træffe foranstaltninger, 
der sikrer, at spildevand og regnvand kan afledes under stormflod 
eller højvande i bugten.
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Andre ledningsejere
Ledningsejere som fx. ejere af vandforsyning, el- og varmeforsy-
ning har ansvaret for sikring mod stormflod på egne anlæg, og for 
at tage højde for risiko for stormflod. 

Politiets ansvar
Politiet har ansvaret for den beredskabsmæssige varsling i for-
bindelse med stormflod. Ansvaret løses i et tæt samarbejde med 
DMI som Vejrmyndighed og det lokale beredskab/brandvæsen. 
I det omfang der ikke kan varsles effektivt via TV og Radio via 
beredskabsmeddelelser, for eksempel på grund af svigt i strømfor-
syning, kan der blive tale om at politiet beder hjemmeværnet om 
assistance i forhold til dør-til-dør varsling og uddeling af løbesedler 
med videre.

Statens ansvar
Staten har ansvaret for den overordnede planlægning for kystsik-
ring og natur- og miljøbeskyttelse. Staten har også ansvaret for, at 
lovgivningen omkring kystsikring er klar, navnlig omkring rollefor-
deling, muligheder for samarbejde og finansieringen, samt at den 
giver bedre muligheder for, at tænke sikring og beskyttelse sam-
men med samfundsudvikling og benyttelse.

4.9 Overvågning/gennemførelse af tiltagene
Tiltagene vil blive iværksat løbende, efterhånden som mulighe-
derne for løsninger bliver kortlagt og prioriteret i kommunens og 
andre samarbejdsparters budgetter.

Solrød Kommune vil gøre status for fremdriften i gennemførelsen 
af tiltagene i forbindelse med næste revision af risikostyringspla-
nen. Status og evaluering kan resultere i en revision af tiltagene. 
Risikostyringsplanen vil blive revideret første gang i 2021.
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Bekendtgørelsen om risikostyringsplaner fastlægger, at kommu-
nen skal sende et forslag til høring i offentligheden senest den 22. 
december 2014. Forslaget skal være i høring i mindst 6 måneder. 
Derefter skal planen rettes til i forhold til de indkomne bemærknin-
ger og skal vedtages senest den 22. oktober 2015.

Som et led i udarbejdelse af den endelige risikostyringsplan vil Sol-
rød Kommune afholde et offentligt borgermøde. Ved at holde mø-
det i høringsperioden håber kommunen at kunne inddrage mange 
tilkendegivelser og idéer fra borgere og virksomheder. Samtidig 
bliver det muligt for alle at kunne indsende bemærkninger til pla-
nen i forbindelse med debatten. 

Planen er i høring i perioden 17. december 2014 til 17. juni 2015 
hos følgende myndigheder: Kystdirektoratet, Miljøministeriet, Na-
turstyrelsen, Greve Kommune, Køge Kommune og offentligheden. 

5. Inddragelse af berørte parter
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I henhold til § 3 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer 
skal der udarbejdes en miljøvurdering af:

1.  Planer som fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser 
til projekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4.

2.  Andre planer, som kan påvirke et udpeget internationalt natur-
beskyttelsesområde væsentligt.

3.  Andre planer, som i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige 
anlægstilladelser til projekter, som kommunen vurderer, kan få 
væsentlig indvirkning på miljøet.

Solrød Kommune vurderer, at da risikostyringsplanen ikke fastlæg-
ger rammer eller retningslinjer for den overordnede disponering af 
kommunens arealer, er planen ikke omfattet af kravet om miljø-
vurdering. 

De enkelte projekter og tiltag vil blive miljøvurderet iht. Lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og/eller i VVM reglerne 
(Vurdering af Virkning på Miljøet) i planloven. 

6. Miljøvurdering
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