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Miljøvurdering af Klimatilpasningsplan og
Kommuneplantillæg nr. 1. Sammenfattende redegørelse
efter § 9 stk. 2 i lov om miljøvurdering af planer og
programmer.

§ 9 Redegørelse – Miljøvurdering af Klimatilpasningsplan og
Kommuneplantillæg nr. 1
Klimatilpasningsplanen og Kommuneplantillæg nr. 1 er omfattet af kravet om
miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. I forbindelse med godkendelsen af Klimatilpasningsplanen og Kommuneplantillæg nr. 1
til Kommuneplan 2013-2025 godkendte Byrådet derfor: ”Miljøvurdering af forslag til Klimatilpasningsplan og Kommuneplantillæg nr. 1.
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Når planforslaget er omfattet af krav om miljøvurdering, skal den ansvarlige
myndighed udarbejde en sammenfattende redegørelse ved den endelige vedtagelse af planforslaget.
Der skal redegøres for:
hvordan miljøhensyn er integreret i planen eller programmet, og hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning.
hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet, samt
hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger
af planen eller programmet.
Integrering af miljøhensyn
Da det ikke er muligt at vurdere miljøpåvirkningerne af konkrete tiltag på nuværende tidspunkt, tages der i nærværende miljøvurdering udgangspunkt i forskellige mulige tiltag på baggrund af den samlede klimatilpasningsplan og
kommuneplantillægget. Miljøvurderingen er derfor meget overordnet og kvalitativ.
Med klimatilpasningsplan og kommuneplantillæg nr. 1 foreslås optaget nye
retningslinjer om klimatilpasning. Retningslinjerne i kommuneplantillægget vil
bidrage til at forebygge oversvømmelser generelt i kommunen og mindske
skaderne herved. Samtidig skal retningslinjerne bidrage til at sikre, at fremtidige anlæg til klimatilpasning tilpasses landskabet i det åbne land og indgår i
rekreative eller arkitektoniske løsninger integreret i bybilledet.
Miljørapportens betydning og udtalelser i offentlighedsfasen
Miljørapporten har efter kommunens vurdering medvirket til at afdække relevante problemstillinger i forbindelse med udarbejdelsen af planforslagene. De
vigtigste emner for miljørapporten er følgende:
Vand
Arealanvendelse
Befolkningen og materielle goder
Natur og biologisk mangfoldighed
Menneskers sundhed
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Bemærkninger til planforslagene
Til Klimatilpasningsplanen har en borger fremført to generelle opfordringer og
afgivet en specifik bemærkning (dok. nr. 727-2014-27409):
1) At der også fokuseres på områder der ikke selv er i risiko for oversvømmelse, men som bidrager med vand til risikoområder.
2) De krav til klimatilpasning, som kommer til at omfatte nye anlæg, kunne også gælde for omlægning af allerede befæstede arealer.
Specifikt:
I Sondrup by er der adskillige gange oplevet oversvømmelser af vej og ejendom som resultat af kombinationen rørlagt vandløb og kraftig regn. Det forekommer nemt og billigt at genetablere et åbent vandløb (Sondrup Bæk).
Forvaltningens svar
Ad 1: I forbindelse med risikoscreeningen i Klimatilpasningsplanen har fokus
været at udpege de områder, hvor der skal gøres en indsats for at undgå oversvømmelser. På baggrund af denne risikoscreening er der udpeget en række
indsatsområder.
For hvert område skal der gennemføres, en uddybende analyse af problemstillinger og udarbejdes løsningsforslag.
På baggrund af disse løsningsforslag kan det være, at der skal fokuseres på de
områder, der bidrager med vand til risikoområdet.
Ad 2: I forbindelse med renovering af kloaker og regnvandsbassiner dimensioneres disse efter nutidige krav og retningslinjer. Dette arbejde udføres i henhold til gældende spildvandsplanlægning. Odder Kommune er sideløbende
med klimatilpasningsplanen ved at udarbejde en ny spildevandsplan.
Ad specifik bemærkning vedr. Sondrup by: Problemstillingen omkring Sondrup
Bæk er en kendt for mange andre rørlægninger og vejunderføringer af vandløb.
Det vurderes dog ikke at udgøre et risikoområde, der skal udpeges til nærmere
analyse i plansammenhæng.
Bemærkninger til planforslagene
Danmarks Naturfredningsforening, Odder, har ud over flere generelle positive
bemærkninger til planerne fremført to konkrete betragtninger: (dok. nr. 7272014-27933):
1) At virkningen af havvandsstigninger er undervurderet
2) At hele området langs Rævs Å – grundet ringe fald på vandløbet – er særligt
udsat og derfor bør undergå en særlig analyse af problemstillinger.
Forvaltningens bemærkninger
Ad 1: Der er valgt tre senarier svarende til en 1 års-, 20 års- og 100 årshændelse som grundlag for sandsynlighedskortet i 2050, hvor:
140 cm over DNN = 1 års hændelse
180 cm over DNN = 20 års hændelse
250 cm over DNN = 100 års hændelse
Det er forvaltningens vurdering, at dette danner et retvisende billede af påvirkning af risikoområderne.
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Ad 2: De indsatsområder, der er udpeget til nærmere analyse, er netop udpeget på baggrund sandsynligheder for oversvømmelse sammenholdt med værditab ved oversvømmelse. På den baggrund er delområderne langs Rævs Å
udpeget til særlig analyse.
Alternativer
Klimatilpasningsplanens indsatsområder tilgodeser i første planperiode i mindre grad det åbne land.
Det bemærkes dog, at oversvømmelser vil kunne ske, uanset om klimatilpasningsplanen gennemføres eller ej (svarende til 0-alternativet). Desuden vil klimatilpasningsplanen blive revideret fremover ved kommende kommuneplanrevisioner, og i den forbindelse vil ny viden og flere indsatsområder i kommunen
blive inddraget i de fremtidige planer.
Overvågning
Overvågning anbefales i forhold til, at sikre vandkvaliteten i de eksisterende
vandområder (primært vandløb), der ligger i tilknytning, nedstrøms eller i nærheden af de områder, hvor der vil blive iværksat klimatilpasningsinitiativer.
Der opstilles ikke et særskilt overvågningsprogram som følge af miljørapporten.
Overvågning vil primært ske i forbindelse eksisterende overvågning af vandløb.
Ud fra en konkret vurdering ved realiseringen af de enkelte klimatilpasningsinitiativer vil der kunne gennemføres yderligere overvågning af vandområder.

Vedtagelsespåtegning
Således vedtaget af Odder Byråd d. xx.xx.xxxx
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