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8. november 2021 

 
 

  U D K A S T 

Kommissorium for Stormflodssikringsgruppe under Christianshavns Lokaludvalg 

Arbejdsgruppens navn: Stormflodssikring eller Stormflod 

Tovholder: Kirsten Virring Andersen, medlem af lokaludvalget 

Arbejdsområder: 

* Gruppen udarbejder et eller flere konkrete forslag til lokal stormflodsindsats for bydelen 
Christianshavn.  

* På baggrund af udarbejdede forslag iværksætter gruppen en dialog med relevante myndigheder 
om forslagenes gennemførelse. 

* Gruppen holder sig løbende orienteret om analyser, planer og initiativer, der sigter på at belyse, 
forberede og/eller gennemføre stormflodssikringstiltag på Christianshavn og i hovedstadsområdet. 

Rammer for gruppens arbejde: 

En lokal stormflodsindsats bør tilrettelægges, således at den indeholder (A) konkrete forslag til 
mindre omkostningsfulde anlæg, der målrettes de mest udsatte områder i Christianshavn, og (B) 
forslag til lokale foranstaltninger, der skal udformes, så de tager højde for de projekter der 
planlægges mhp. en kommende samlet stormflodsløsning for København. Projekter under (A), skal 
søges gennemført hurtigst muligt (f.eks. inden for 2 – 4 år), mens initiativer under (B) skal udvikles 
i samarbejde med parter i og uden for lokaludvalget, der arbejder mere overordnet på at stormflods-
sikre hele hovedstadsområdet (uanset tidshorisont). 

Ad (A). Lokaludvalget finder det bydende nødvendigt at stormflodssikre Christianshavn, herunder 
Christiania, hurtigst muligt, idet en stor del af bydelen er temmeligt udsat, med en beliggenhed på 
blot 1 til  2 meter over havoverfladens niveau idag. Begrundelsen for lokaludvalgets vurdering er 
udsigten til meget hyppigere tilfælde af voldsomme skybrud og ekstreme vindforhold, samt 
forventede havvandsstigninger inden for en kortere årrække som følge af den globale opvarmning. 
Gruppen tilstræber at indgå i et tæt samarbejde med den stormflodssikringsgruppe, som i 2019 blev 
nedsat af Christiania (CA 000). 
 
Ad (B). Arbejdet med stormflodssikring af Christianshavn skal ses i lyset af en langsigtet, ydre 
stormflods- og klimasikring af hovedstadsområdet. Under forudsætning af en fremtidig effektiv, 
ydre sikring af hovedstadsområder er de konkrete forslag om stormflodssikring af udsatte områder 
på Christianshavn i udgangspunktet af midlertidig karakter. Arbejdsgruppen vil derfor følge 
arbejdet med en ydre stormflodssikring af hovedstadsområdet både fra syd, øst og nord. I den 
forbindelse vil arbejdsgruppen samordne relevante dele af stormflodsgruppens arbejde med 
aktiviteter i andre af lokaludvalgets arbejdsgrupper, især Lynetteholmgruppen, der som led i sit 
arbejde beskæftiger sig med den nordlige klimasikringskomponent, der indgår som del af den 
forestående strategiske miljøvurdering af Lynetteholmprojektet. Samordning vil endvidere ske med 
arbejdet i Miljøgruppen og BTH-gruppen i det omfang, der er emnemæssige overlap.  
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Tovholderen 
- Er bindeled mellem lokaludvalget og arbejdsgruppen  
- Det er tovholderens ansvar - eventuelt med sekretariatets hjælp – rettidigt at indkalde alle 
arbejdsgruppens medlemmer til gruppens møder, og at forhandlingerne på disse forløber på en 
hensigtsmæssig måde. 
- Tovholderen er ansvarlig for at holde sig grundigt orienteret i arbejdsgruppens områder – både i 
og uden for lokaludvalgsmøderne – og er også ansvarlig for afrapportering til lokaludvalget og for, 
at arbejdsgruppens forhandlinger altid har dækning i et mandat fra lokaludvalget. 
- Tovholderen er kontakten udadtil til borgere, der ønsker at deltage generelt i arbejdsgruppens 
arbejde eller i enkelte projekter. 

Fortrolighed 

I forbindelse med puljesager, men også lejlighedsvis i anden sammenhæng, vil arbejdsgruppens 
medlemmer få indblik i personoplysninger og eventuelle andre oplysninger, der er beskyttet af 
lovgivningen. 
- Arbejdsgruppens medlemmer, der er medlem af lokaludvalget, har ved deres tiltrædelse afgivet 
den fornødne tavshedserklæring. For medlemmer af arbejdsgruppen, der er 
lokaludvalgssuppleanter, er det tovholderens pligt, assisteret af sekretariatet, at gøre disse 
medlemmer bekendt med tavshedspligten og sørge for at indhente en erklæring fra den enkelte, som 
tilgår sekretariatet. Kun lokaludvalgsmedlemmer og lokaludvalgssuppleanter kan deltage i 
arbejdsgruppens behandling af puljesager. 

Vedtaget på Christianshavns Lokaludvalgs møde den [xx.yy.2021]  


