
Høringsnotat – Risikostyringsplan 2015 for Juelsminde

I notatet er hovedindholdet af indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger listet op, og 
efterfølgende har administrationen kommenteret på hver enkelt – samt i kursiv foreslået 
ændringer til den endelige vedtagelse af planen.

1. Birthe Mogensen og Hugo Jakobsen, Strandengen 75, 7130 Juelsminde 
Sikring af strandengene 360 grader rundt.

1. Der fremsættes ønske om at sikre strandengenes bebyggelse til at modstå en 
vandstigning op til 1,80 m

Ad1)
1. Den første indsats inden 2017 er tiltænkt en sikring af byens funktioner herunder 

særligt at beredskabet kan fungere. Indsatsen er ikke tiltænkt beskyttelse af 
private ejendomme/værdier. En sikring af Strandengene vil indebære en del 
omkostninger derfor betyde at der skal etableres en udgiftsfordeling, hvorfor en 
realisering vil tage betydelig længere tid.

Bemærkningerne fra Birthe Mogensen og Hugo Jakobsen giver ikke anledning til ændring 
af forslag til Risikostyringsplanen.

2. Jan Olesen, Bjørnsknudevej 41, 7130 Juelsminde
1. Den risikokortlægning der angiver at havvandet forventes at stige og som ligger 

til grund for planen anfægtes. Jan Olesen anfører, at GEUS angiveligt skulle have 
udgivet en rapport, hvori havvandsstigningen i år 2100 forventes at blive på 45 
mm, mens der i samme periode vil ske en landhævning på 85 mm. Jan Olesen 
henviser endvidere til, at vandstanden i de 35 år, han har boet i området, ikke er 
steget, tværtimod.

Ad1)
1. Kommunen har udarbejdet planforslaget på baggrund af det materiale, der er 

stillet til rådighed af Kystdirektoratet. Udarbejdelse af kort over faren for 
oversvømmelse og kort over oversvømmelsesrisikoen i de udpegede 
risikoområder er udarbejdet af Kystdirektoratet. Scenarierne og data er nærmere 
beskrevet i metoderapporten (Kystdirektoratet, 2013). Af Vejledning i 
udarbejdelse af Risikostyringsplaner fremgår det: ”Kommunernes 
risikostyringsplaner skal udarbejdes på grundlag af kortene over faren for 
oversvømmelse og kortene over risikoen for oversvømmelse, som staten har 
stillet til rådighed for kommunerne.” Med baggrund i vejledning og 
metoderapporten vurderes det at risikostyringsplanen er udarbejdet på korrekt 
grundlag.

Bemærkningerne fra Jan Olesen giver ikke anledning til ændring af forslag til 
Risikostyringsplanen.

3. Fællesforeningen Juelsminde Bugt
Fællesforeningen oplever, at ”Strandengen helt er ladt i stikken”.

1. Foreningen finder, at planforslaget ikke opfylder formålet med EU’s 
oversvømmelsesdirektiv, således som det er udmøntet i Danmark, idet planen 
undlader beskyttelse af 90 huse til en værdi af 200-250 mill. Kr..

2. Foreningen opfordrer kommunalbestyrelsen til at udvide beskyttelseszonen, så 
den omfatter alle de huse, som er truet ved en vandstand op til kote 1,80 DVR90.
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3. Foreningen foreslår, at Strandengen omfattes af 1. planperiode ved at flytte den 
påtænkte højderegulering af Vejlevej umiddelbart foran Strandengen til at ske 
langs Gludvej/Vejlevej, med højvandssikring af Strandengen i form af 
højvandslukke ved de 2 kanaler og formentlig stedvis hævning af diget ud mod As 
Vig samt en hævning af den private fællesvej Bugten. 

4. Foreningen opfordrer til, at der etableres et formelt samarbejde mellem 
kommunen og Fællesforeningen af hensyn til en hurtig sikring af området, som 
ligger ud over hvad forslaget til Risikostyringsplanen indebærer. Foreningen 
anmoder om et møde efter sommerferien.

Ad1) 
1. Det vurderes at en planlægning i flere trin er helt i overensstemmelse med EU’s 

oversvømmelses direktiv, således som det er udmøntet i lovbekendtgørelse nr. 
950 af 3/7/2013 om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb 
og søer og bekendtgørelse nr. 121 af 2/2/2010 om vurdering og risikostyring for 
oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet. Hvor der netop 
lægges op til 6-årige planperioder.

2. Den første indsats inden 2017 er tiltænkt en sikring af byens funktioner herunder 
særligt at beredskabet kan fungere. Indsatsen er ikke tiltænkt beskyttelse af 
private ejendomme/værdier.

3. Arbejdet med at sikre langs Vejlevej foran strandengene, er et mindre 
asfaltarbejde, der hurtigt kan udføres til en overslagspris på 10.000 kr.. De 
foreslåede alternative løsninger vil blive betydeligt dyrere og vil indebære at der 
skal etableres en udgiftsfordeling, hvorfor en realisering vil tage betydelig længere 
tid.

4. Foreningens anmodning om et møde foreslås imødekommet.

Bemærkningerne fra Fællesforeningen Juelsminde bugt giver ikke anledning til ændring 
af forslag til Risikostyringsplanen. Risikostyringsplanen som den foreligger, hindrer ikke 
at Fællesforeningen Juelsminde bugt tager initiativer med henblik på at højvandssikre 
medlemmernes ejendomme. 

4. Juelsminde Havn og Marina
Stormflodssikring af Juelsminde Havn og by.

1. Juelsminde Havn og Marina har fået udarbejdet et forslag til stormflodssikring af 
hele havnen. Forslaget beskriver et forløb rundt om havne- og kajkant med faste 
og mobile barrierer i f.eks. beton, samt forhøjning af eksisterende diger. Flere af 
elementerne er tiltænkt at have andre anvendelser end kun sikring.

2. Juelsminde Havn og Marina indgår fortsat gerne i et fremadrettet samarbejde for 
at få lavet den bedste mulige kystsikring for alle.

Ad1)
1. Det fremsendte forslag vil på sigt kunne være en del af den fremtidige 

højtvandssikring til højere koter og vil i givet fald eventuelt indebære at der skal 
etableres en udgiftsfordeling. Arbejdet med sikring mod indstrømning af vand fra 
havneområdet til kote 1,80 m inden 2017 er en af de handlinger der på kort sigt 
skal sikre byen. Sikringen til kote 1,80 m vurderes ikke at hindre at ideerne til 
mere langsigtede løsninger udvikles.

2. Juelsminde Havn og Marina’s tilbud om stadig at indgå i et fremadrettet 
samarbejde foreslås imødekommet.

Bemærkningerne fra Juelsminde Havn og Marina giver ikke anledning til ændring af 
forslag til Risikostyringsplanen.
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5. Landvindingslaget Søkjær
1. Landvindingslaget Søkjær understreger at de ønsker at indgå i en dialog om 

etablering af det i planen omtalte digelag, og at de som udgangspunkt gør det 
med henblik på at etablere et fælles digelag for Juelsminde.

Ad1)
1. Landvindingslaget Søkjærs ønske om at indgå i en dialog er en del af planen og 

foreslås derfor imødekommet.

Bemærkningerne fra Landvindingslaget Søkjær giver ikke anledning til ændring af forslag 
til Risikostyringsplanen.


