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Til Aabenraa Kommune  
v. Jacob Peter Jacobsen 
 
Kystdirektoratet har modtaget forslag til risikostyringsplan for oversvømmelse fra Aabenraa Kommune. 
Kystdirektoratet har gennemgået planen i forhold til om planen opfylder kravene jf. oversvømmelsesloven, LBK nr. 
1085 af 22/09/2017 og BEK nr. 894 af 21/06/2016. 
 
Kystdirektoratet har nedenstående bemærkninger til forslaget til risikostyringsplanen. 
 
Generelt bemærker og anerkender Kystdirektoratet, at Aabenraa Kommune har udvidet risikostyringsplanen til at 
dække alle kilder til oversvømmelse og at der er lavet en grundig gennemgang af det relevante materiale. 
 
Vurdering af oversvømmelsesfaren og -risikoen 
Kystdirektoratet har ikke bemærkninger til kommunens vurdering af oversvømmelsesfaren og –risikoen ift. 
lovkravene, da disse er opfyldt.  
Vedr. sammenligningen af risikokortene fra første planperiode og anden planperiode i afsnit 6.3.3, har 
Kystdirektoratet blot en faglig bemærkning til kommunens orientering.  
Kystdirektoratet bemærker, at de kort over oversvømmelsesrisikoen, som kommunen bruger til at sammenligne 
data fra første og anden planperiode, der præsenteres data i forskellige detaljeringsgrad, hvor data vises i forskellige 
gridstørrelser. Kystdirektoratet fraråder at sammenligne kort med forskellige gridstørrelser direkte, da det ikke 
nødvendigvis kan ses direkte fra kortene, om forskellene skyldes opdaterede data og modeller, eller om de skyldes 
at data vises og/eller beregnes i gridceller af forskellig størrelse. 
 
Planlægning af tiltag til reduktion af risikoen 
I forslaget til risikostyringsplanen har kommunen redegjort for tiltag i den kommende planperiode samt vist 
ansvarlig myndighed og prioriteringen af tiltagene.  Det fremgår dog ikke af risikostyringsplanen, hvad der ligger til 
grund for prioriteringen, hvilket, jf. lovgivningen, skal beskrives. Kystdirektoratet anbefaler derfor at dette tilføjes 
den endelige version af risikostyringsplanen. 
 
Koordinering med øvrig lovgivning 
En risikostyringsplan skal forholde sig til anden EU-lovgivning. Kystdirektoratet er ikke berørt myndighed ift. reglerne 
efter lov om vandplanlægning, miljøvurdering, habitatbekendtgørelsen m.v., men vi skal i høringen påse, om 
kommunerne har forholdt sig til anden EU-lovgivning ved udarbejdelsen af risikostyringsplanen.  
 
Kystdirektoratet har gennemgået Aabenraa Kommunes Forslag til Risikostyringsplan 2021-2027 i forhold til om 
planen opfylder kravene ift. Vandrammedirektivet og lov om vandplanlægning, Screening for miljøvurdering og 
Habitatbekendtgørelsen samt habitatvurdering. Kystdirektoratet finder at risikostyringsplanen er i 
overensstemmelse med gældende lovgivning. 
 
Kystdirektoratet gør dog opmærksom på, at der i forbindelse med miljøscreeninger jf. habitatvejledningen af de 
konkrete kystbeskyttelsesprojekter skal undersøges hvorvidt projekterne i sammenhæng med andre planer og 
projekter kan påvirke de nærliggende Natura 2000-områders integritet væsentligt. Det anbefales derfor i den 
endelige risikostyringsplan, at anføre overordnede overvejelser omkring mulig akkumuleret effekt og sammenhæng 
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mellem tiltag samt relevante planer og projekter i og omkring kommunen, for derved at sikre, at dette fremadrettet 
bliver inkluderet i de enkelte miljøscreeninger. 
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