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Dette er det første nyhedsbrev om Solrød Kommunes risikostyringsplan 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
Risikoplanen ca. hvert kvartal.

Borgermøde den 12. maj 2015
Den 12. maj 2015 blev der afholdt borgermøde om det forslag til risikostyringsplan for
oversvømmelser fra Køge Bugt, der er i høring til den 17. juni 2015. Mødet var planlagt i
rådhusets kantine, men på grund af stor interesse blev det flyttet til atriumsalen på Solrød
Gymnasium. Formålet med mødet var, at informere om indholdet i risikostyringsplanen, og at
de fremmødte fik mulighed for at diskutere, hvilke tanker og konsekvenser eventuelle
oversvømmelser og sikring mod oversvømmelser vil have.
Borgmester Niels Hörup bød velkommen. Niels opfordrede alle fremmødte til at give deres
mening til kende, og betonede vigtigheden i at lave et grundigt forarbejde, så det er de rigtige
beslutninger, der bliver taget.
Thorsten Piontkowitz fra Kystdirektoratet beskrev, hvordan EU-lovgivning og statsligt
udarbejdede risikokort danner baggrunden for risikostyringsplanen samt hvilke formelle krav,
der er i lovgivningen til indholdet af risikostyringsplanen. Thorsten beskrev ligeledes forskellige
muligheder for beskyttelse samt vigtigheden af, at de etablerede tiltag faktisk kan holde.
Kystdirektoratet skal godkende tiltagene. Kystdirektoratets risikokort kan findes på
Kystdirektoratets hjemmeside, vælg Køge3 som område:
http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=oversvoem2
Teknisk Chef Jens Bach beskrev indholdet i Solrød Kommunes forslag til risikostyringsplan. Der
er i forslaget lagt op til beskyttelse mod en 1000 års hændelse, samt koordinering med de
omkringliggende kommuner. Der arbejdes med indsatser på forebyggelse, minimering af risiko
under hændelser og afhjælpning efter en hændelse.
Beredskabschef Jan Funk Nielsen fortalte om stormflodsberedskab, og hvad der er
beredskabets ansvar. Hvordan man i beredskabet havde et ønske om, at folk respekterede en
besked om at f.eks. evakuere deres huse samt at det ofte er nødvendigt at prioritere
indsatsen, idet mennesker i fare har første prioritet. Jan reklamerede for beredskabstiltaget
”Robust borger”, hvor beredskabet uddanner borgere til at hjælpe sig selv og hinanden i
beredskabssituationer. Information og tilmelding til arrangementet kan findes på
hjemmesiden:
https://bfsjaelland.nemtilmeld.dk/

Risikostyringsplan for oversvømmelser fra Køge Bugt

Oktober 2014

Administrerende direktør Henrik Winther Nielsen styrede debatten, der kom vidt omkring. Der
blev udtrykt bekymring for hvad der vil ske med stranden. Det blev debatteret om en 1000 års
hændelse er det rigtige beskyttelsesniveau. Som sikring af kysten mod oversvømmelser blev
højvandslukker nævnt som en mulighed, for at undgå at vandet udbredes gennem vandløbene.
En strandpark blev nævnt som en anden mulighed. Den nødvendige højde på et dige til sikring
mod en 1000 års hændelse blev diskuteret, og reetablering af de eksisterende klitter samt
hvilken beskyttelse de i så fald vil yde.
Der blev udtrykt ønske om, at få lavet det katalog af muligheder, som risikostyringsplanen
netop lægger op til, at der skal udføres. Ligeledes blev koordinering med nabokommuner
nævnt som en vigtig parameter, så oversvømmelserne ikke løber ind ”bagom” fra
nabokommunerne. Spørgsmålet om finansiering blev vendt, og Thorsten fra Kystdirektoratet
gjorde opmærksom på, at det er de borgere der har gavn af kystsikringen, der skal betale
udgifterne både til anlæg og til drift. Henrik rundede mødet af med at opfordre alle til at
komme med skriftlige kommentarer til planen.
Det videre forløb:
Der kan skriftligt indsendes høringssvar på planen til teknisk@solrod.dk eller til Solrød
Kommune, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand, mærk gerne svaret ”risikostyringsplan”.
Svaret skal være kommunen i hænde senest 17. juni 2015.
Den endelige udgave af risikostyringsplan for oversvømmelse fra Køge Bugt skal være
vedtaget senest 22. oktober 2015, det betyder, at Solrød Byråd skal vedtage planen på
byrådsmødet i september 2015. Kystdirektoratet skal senest 22. december 2015 offentliggøre
samtlige planer på deres hjemmeside.
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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