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Indsatsområde - skybrud, tøbrud og længerevarende regn 2018 2019 2020 2021 Senere

Den grønne kile,  Store  Heddinge

Helhedsplan for området omkring Stevnshallen

Tryggevælde Ådal 

Tingvejen

Indstatsområder - højvandshændeler med oversvømmelse & erosion

Tryggevælde Å og Strøby Egede

Strøby Ladeplads  

Rødvig

Havnelevrenden

Lund & Bøgeskov Havn

Generelle tiltag og planlægning - hav, regn & grundvand

Kommune- & lokalplan

Beredskabsplan

Spildevandsplan 

Separatkloakering

Sårbare drikkevandsboringer
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Læsevejledning

Handleplanen skal skabe et overblik over hvilke indsatser der forventes igangsat i den næste planperiode. 
Indsatsområderne er udvalgt efter risikovurderingen i klimatilpasningsplanen og efter de steder hvor der 
er registrerede problemer.  

Indsatsområderne er inddelt i tre afsnit. De første to afsnit omhandler konkrete projekter inddelt efter 
hvilken primær oversvømmelseskilde der er tale om -  hav eller regn.  Det tredje afsnit omhandler 
overordnede tiltag/planlægning som gælder hele kommunen. Under hver indsats er der en kort 
beskrivelse, en ca. tidsplan, ansvarsfordeling og primær kontakt.

https://stevns.dk/sites/default/files/borger/affald_miljoe/klimatilpasningsplan2014ny.pdf
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INDSATSOMRÅDER
 - SKYBRUD, TØBRUD OG LÆNGEREVARENDE REGN

Den Grønne Kile, Store Heddinge 
Helhedsplan for Stevnshallen og området omkring 
Tryggevælde Ådal
Tingvejen

S. 4
S. 5
S. 6
S. 7
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Den grønne kile, Store  Heddinge
Helhedsplanlægning for etablering af bassiner i de grønne områder, i forhold 

til hvor det giver mest mening at forsinke vandet. Regnvandshåndteringen 

skal tænkes sammen med behovet for andre rekreative tiltag i området, og 

skal bidrage med et generelt løft til byen.

Trin 1. Der er i 2017/2018 lavet en TV-inspektion af den rørlagte del af bækken 

gennem byen. KLAR Forsyning har på baggrund heraf udarbejdet en rapport 

der undersøger muligheden for synergi mellem kommende klimatilpasnings-

tiltag og etablering af bassiner ved Bækken. Der er blevet opstillet en afløbs-

model for området med 1, 3, 5 og 10 års hændelser. Ud fra beregningerne er 

der allerede problemer ved en 1-årshændelse. 

Trin 2. Der skal igangsættes yderligere undersøgelser i 2019, for at kunne udpe-

ge de områder som giver størst miljømæssig og økonomisk gevinst inden Idé 

og projekteringsfasen kan gå igang 

Trin 3: Idéprojekt 

Trin 4: Detailprojektering

Trin 5: Udførelse af tiltag

Beregnede oversvømmelser i kloaksystemet ved en 1 års hændelse. 
Røde brønde viser mere end 5 cm oversvømmelse på terræn.

Kontaktperson: Naturteam & KLAR Forsyning 
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Den grønne kile, Store Heddinge Ansvar 2018 2019 2020 2021 Senere

Trin 1: forundersøgelse kommune/ forsyning

Trin 2: forundersøgelser af udpegede områder kommune/ forsyning

Trin 3: Idéprojekt og workshop med borgere kommune/ forsyning

Trin 4: Detailprojektering kommune/ forsyning

Trin 5: Udførelse af tiltag kommune/ forsyning
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Der er afsat anlægsmidler til Stevnshallen til udførelse i 2020. 

Sideløbende med denne proces arbejdes der med en helheds-

plan for området omkring som også omhandler Munkegård-

sparken. Der har tidligere været et samarbejde med KLAR for-

syning omkring placering af regnvandsbassiner i området, og 

det er derfor oplagt at tænke klimatilpasning ind i den kom-

mende helhedsplan, med vægt på rekreative tiltag. Det er ikke 

umiddelbart hensigtsmæssigt at lave nedsivning i Store Hed-

dinge pga. en forureningsfane under byen og et højtliggende 

primært grundvandsmagasin, så der skal tænkes forsinkelse og 

evt. regnvandsopsamling/regnvandsudnyttelse ind i forbindel-

se med helhedsplanen og opførelsen af hallen.  

Der er afsat penge til helhedsplanen for området

Trin 1: Helhedsplan for området

Trin 2: Idéprojekt sammen med forsyningen

Trin 3:Detailprojektering 

Trin 4: Udførelse af tiltag

Helhedsplan for Stevnshallen 
og området omkring 

Munkegårdsparken, Store Heddinge Ansvar 2018 2019 2020 2021 Senere

Trin 1: Helhedsplan Kommune

Trin 2: Idéprojekt Forsyning/ kommune

Trin 2: Detailprojektering Forsyning / Kommune

Trin 3: Udførelse af tiltag Forsyning / Kommune

Kontaktperson: Planteam & KLAR forsyning 

1:2000 (A3)
HELHEDSPLAN FOR STEVNSHALLERNE - afgrænsning af planområdet

N
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Hele ådalen forventes at blive vådere pga. mere regn og flere skybrud. De næste 20-30 år vil det permanente vanddække blive større og 

der vil komme både sommer- og vinteroversvømmelser. Særligt sommeroversvømmelserne vil være til gene for plejen og tilgængelighe-

den af engene. Engene, især rigkærene, er udpeget som Natura 2000, dvs. det er natur af europæisk betydning. 

Helhedsplanen for Tryggevælde Ådal har en tidsramme på 20-30 år, og arbejder med den forudsætning, at vandet i fremtiden vil blive en 

afgørende faktor for hvor og hvad der kan foregå af landbrugsmæssige og rekreative aktiviteter. De værdifulde rigkær ønskes beskyttet 

mest muligt, men de vanskelige vandforhold kan betyde at dele af området på sigt må ændre status. Vandet er centralt i forhold til den 

fremtidige pleje, tilgængelighed, den landskabelige oplevelse, og for dyre- og plantelivet i området.

Trin 1: Forundersøgelser: Finde højtliggende græsningsarealer, der grænser op til de lavtliggende værdifulde enge (især rigkærene) og 

kortlægge koterne for den værdifulde natur., samt udpege bygninger som ligger i risko for oversvømmelse.

Trin 3: Undersøge muligheden for at forsinke vandets vej ned i ådalen ved genslyngning, forsinkelsesbassiner o.lign.

Trin 3: Indgå aftaler med private grundejere om konkrete tiltag

Tryggevælde Ådal

Tryggevælde Ådal Ansvar 2018 2019 2020 2021

Trin 1: Forundersøgelse; kortlægge koter for værdifuld natur og 
beskyttelse af ejendomme

Kommune

Trin 2: Idéprojekt med mulige løsninger for genslyngning o.lig. 

Trin 3:  Indgå samarbejdsaftaler med grundejere Kommune / grundejere

Kontaktperson:  Naturteam
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Tingvejen Ansvar 2018 2019 2020 2021

Trin 1: Forundersøgelse Stevns Kommune

Trin 2: Eventuelle tiltag Stevns Kommune 5 mio. kr

Tingvejen
Der er ofte oversvømmelse ved broen over Tryggevælde Å, grun-

det mere nedbør i perioder, højtstående grundvand, lukkede slu-

ser og manglende fald på dele af åen.  Oversvømmelserne kan 

forventes at ske oftere i fremtiden. Der er udarbejdet et skitsepro-

jekt i 2017 hvor vejen hæves for at sikre adgang henover Trygge-

vælde Å. Vejdirektoratet har lavet en indledende undersøgelse af 

en sydlig statsvej som foreløbig skal gå over broen. Dermed af-

ventes den videre proces indtil der foreligger en VVM og en afkla-

ring på udførelsen af statsvejen. 

Trin 1: Forundersøgelse og skitseprojekt er udarbejdet.

Trin 2: Udførelse af projektet afventer om den kommende statsvej 

bliver anlagt som planlagt for den sydlige forbindelse. Det forven-

tes at vejdirektoratet påbegynder VVM 2019 og den endelige pla-

cering fastlægges derefter.  

Kontaktperson: Vejteam
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INDSATSOMRÅDER
 - HØJVANDSHÆNDELSER  MED OVERSVØMMELSE & EROSION 

Tryggevælde Å og Strøby Egede 
Strøby Ladeplads
Rødvig
Havnelevrenden
Lund og Bøgeskov Havn

S. 9
S. 10
S. 11
S. 12
S. 13
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Tryggevælde Å & Strøby Egede 
Strøby Egede området strækker sig over ca. 6 km kyst, fra Tryggevælde Å udløb 

og ned til Strøby Ladeplads. Hele strækningen er overordnet udsat for erosion, 

mens delstrækninger er udsat for oversvømmelse. Slusen i Tryggevælde Å luk-

ker hver gang vandspejlet er højere på ydersiden end på indersiden af slusen. 

Slusen sikrer at et stort område ikke oversvømmes bagom. Slusen og området 

omrking kan håndtere en hændelse til ca. + 2 m når en rørgennemføring ved 

det gamle udløb blokeres.

I Udviklingsplanen for Strøby Egede peges der på vigtigheden af at koble en 

fremtidig kystsikring sammen med andre behov såsom regnvandshåndtering, 

rekreative tiltag, adgang til kysten og bedre trafikale forhold. Stevnsvej og Kyst-

vejen er vigtige beredskabsveje som skal sikres og dette igansættes allerede i 

2019 på strækninger hvor erosionen er meget tæt på vejen.

Trin 1: Forundersøgelser og udpegning i forhold til erosion og oversvømmelse 

Trin 2: Borgerdialog og igangsættelse af beskyttelse ved højsrisiko strækninger

Trin 3: Detail projektering, myndighedsbehandling og udbud

Trin 4: Udførelse

Trin 5: Drift og fremtidssikring

Strøby Egede & Tryggevælde Å Ansvar 2018 2019 2020 2021 Senere

Trin 1: Forundersøgelse af Kyststrækning

 - se rapport ”Inspektionsrapport Stevns Helhedskystplan”

Kommune

Trin 2: Borgerdialog; arbejdsgruppe og idéprojekt Kommune/grundejer

Trin 3: Detailprojekt inkl. myndighedsbehandling Kommune/grundejer

Trin 4: Udførelse (etaper - erosionsfare ved Kystvejen) Kommune (kystvejen)

Trin 5: Drift og fremtidssikring Kommune/grundejer

Sedimenttransporten (pile) er nordvestgående, hvilket betyder at der 
generelt transporteres mere sand væk end der aflejres i Strøby Egede

Kontaktperson: Naturteam
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https://stevns.dk/sites/default/files/sbsys/Dagsordener/Plan_Miljoe_og_Tekni%282018%29/01-10-2018/Dagsorden%28ID952%29/Bilag/stevns_helhedskystplan_inspektionsrapport_niras_ver.3.pdf.pdf
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Strøby Ladeplads
Strøby Ladeplads er et naturområde bestående af strand, strandeng og som-

merhuse. Området har flere steder en bræmme af stenmateriale, som virker 

som erosionsbeskyttelse af kysten. Størstedelen af området ligger i ca. kote 

+1,25  til + 2, 80 m og er dermed oversvømmelsestruet ved stormflodshæn-

delser over ca. + 1,25 m. Der er også fare for oversvømmelse bagfra ved over-

svømmelse af Kilderenden fra Magleby Skoven.

Trin 1: Forundersøgelser og udpegning i forhold til erosion og oversvømmelse 

Trin 2: Borgerorientering omkring risikoen for oversvømmelse: Etablering af 

arbejdsgruppe hvis der er et ønske om beskyttelse. 

Trin 3: Hvis der er et fælles ønske hos sommerhusejerne om beskyttelse kan 

de ansøge herom jf. kystbeskyttelsesloven.  Hvis der ikke er enighed bland 

grundejerene kan projektet rejses som et kommunalt fællesprojekt hvor kom-

munen kan være behjælpelig med torvholderfunktionen. Den økonomiske 

bidragsfordeling afhænger af hvem der opnår fordel heraf.

Trin 4: Evt. udførelse 

Kontaktperson: Naturteam 
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Strøby Ladeplads Ansvar 2018 2019 2020 2021 Senere

Trin 1: Forundersøgelse af kyststrækning

 - se rapport ”Inspektionsrapport Stevns Helhedskystplan”

Kommune

Trin 2: Borgerdialog; arbejdsgruppe og idéprojekt Kommune/ grund-
ejer

Trin 3: Detailprojekt Kommune/ grund-
ejer

Trin 4: Udførelse Kommune/ grund-
ejer

Oversvømmelse i kote + 2,80 m DVR90 i Strøby Ladeplads

https://stevns.dk/sites/default/files/sbsys/Dagsordener/Plan_Miljoe_og_Tekni%282018%29/01-10-2018/Dagsorden%28ID952%29/Bilag/stevns_helhedskystplan_inspektionsrapport_niras_ver.3.pdf.pdf
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Rødvig
Rødvig Havn er oversvømmelsestruet og har så sent som den 4. januar 

2017 været helt oversvømmet da den maksimalt målte vandstand var på 

+ 1,66 m. Strækningen både øst og vest for havnen er erosionstruet. Øst 

stranden består primært af sten, mens vest stranden er en sandstrand. 

Der er meget varierende skråningsbeskyttelses på strækningen som fle-

re steder er i dårlig stand.

Trin 1: Forundersøgelser og udpegning af områder i forhold til erosion 

og oversvømmelse 

Trin 2: Opstart at kystbeskyttelse for vest stranden. Borgerdialog og etab-

lering af arbejdsgruppe som er med i hele processen og sikrer kobling af 

kystbeskyttelse til visioner for en bredere sandstrand med mindre op-

hobning af tang.

Trin 3: Detail projektering, myndighedsbehandling og udbud

Trin 4: Udførelse

Rødvig Ansvar 2018 2019 2020 2021 Senere

Trin 1: Forundersøgelse af kyststrækning

 - se rapport ”Inspektionsrapport Stevns Helhedskystplan”

Kommune

Trin 2: Borgerdialog; arbejdsgruppe og idéprojekt Kommune/grund-
ejer

Trin 3: Detailprojekt inkl. myndighedsbehandling Kommune/grund-
ejer

Trin 4: Udførelse Kommune

Trin 5: Drift og fremtidssikring Kommune/grund-
ejer

Sedimenttransporten (pile) er sydøstgående. Øst og veststranden er 
erosionstruet, mens havnen er oversvømmelsestruet.

Kontaktperson: Naturteam 
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https://stevns.dk/sites/default/files/sbsys/Dagsordener/Plan_Miljoe_og_Tekni%282018%29/01-10-2018/Dagsorden%28ID952%29/Bilag/stevns_helhedskystplan_inspektionsrapport_niras_ver.3.pdf.pdf


12 Vand & Klimatilpasning 2014-17, Stevns Kommune

Havnelevrenden Ansvar 2018 2019 2020 2021 Senere

Trin 1: Forundersøgelse af kyststrækning

 - se rapport ”Inspektionsrapport Stevns Helhedskystplan”

Kommune

Trin 2: Dialog med grundejere om mulige løsninger Kommune/ grund-
ejer

Trin 3: Eventuelle tiltag Kommune/ grund-
ejer

Havnelevrenden
Havnelevrenden har et klapbygværk som sikrer at der ikke sker en 

oversvømmelse ind i landet til kote + 1,16 m. Ved større stormflo-

der vil Fælleskoven, strand, enge og marker samt ca. 12 sommer-

huse og noget af Højstrupvej blive oversvømmet. 

På stranden ligger en naturlig erosionsbeskyttelse i form af 

stenstrandsvold. Det er hovedsageligt et stort naturområde der 

oversvømmes, og det er derfor primært beskyttelsen af de 12 

sommerhuse og Højstrupvej der er i fokus og som skal drives af 

grundejernes initiativ og vilje til at opnå beskyttelse.

Trin 1: Forundersøgelser, inspektionsrapport

Trin 2: Dialog med grundejere. Undersøge ejerforhold og evt 

fremtidig behov for Havnelevrenden som skal tænkes ind i en 

samlet løsning. 

Trin 3: Evt. tiltag 

Kontaktperson: Naturteam

Oversvømmelse af Havnelevrenden og Fælleskoven ved vandstand på + 2,80 m.
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https://stevns.dk/sites/default/files/sbsys/Dagsordener/Plan_Miljoe_og_Tekni%282018%29/01-10-2018/Dagsorden%28ID952%29/Bilag/stevns_helhedskystplan_inspektionsrapport_niras_ver.3.pdf.pdf
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Bøgeskov og Lund Havn Ansvar 2018 2019 2020 2021 Senere

Trin 1: Forundersøgelse af kyststrækning

 - se rapport ”Inspektionsrapport Stevns Helhedskystplan”

Kommune

Trin 2: Dialog/information til foreninger Kommune/ For-
eninger

Trin 3: Eventuelle tiltag Kommune/For-
eninger

Bøgeskov & Lund Havn
I Bøgeskov Havn går sedimenttransporten primært fra 

syd mod nord (grå pil). Havnen virker som en høfde 

der opsamler sand på luvsiden, hvilket kan ses på alt 

det land der er opbygget her. Der er primært erosion 

nord for havnen, mens selve havnen og det opbygge-

de land er oversvømmelsestruet.

I Lund Havn er sedimenttransporten fra øst mod vest 

(grå pil) og dermed fungerer havnen også her som en 

høfde der primært opsamler sand på luvsiden og ska-

ber erosion på læsiden. Ved stormflod vil vandet løbe 

op gennem Lund Gade.

Bøgeskov Havn og Lund Havn er private, drevet af lo-

kale foreninger. Begge havne er af ældre dato og træn-

ger generelt til renovering. 

Trin 1: Forundersøgelse. 

Trin 2: Dialog/information til foreninger om mulighed 

for at tænke kystbeskyttelse ind i fremtidig vedligehol-

delse og udvikling. 

Trin 3: Eventuelle tiltag

Kontaktperson: Naturteam

  

 

Bøgeskov Havn Lund Havn

Lund HavnBøgeskov Havn
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http://https://stevns.dk/sites/default/files/sbsys/Dagsordener/Plan_Miljoe_og_Tekni%282018%29/01-10-2018/Dagsorden%28ID952%29/Bilag/stevns_helhedskystplan_inspektionsrapport_niras_ver.3.pdf.pdf
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INDSATSOMRÅDER
 - GENERELLE TILTAG & PLANLÆGNING (HAV, REGN & GRUNDVAND)

Kommune- og lokalplan
Beredskabsplan 
Spildevandsplan
Separatkloakering
Sårbare drikkevandsboringer

S. 15
S. 16
S. 17
S. 18
S. 19

14 Handleplan - Klima 2018 -2021, Stevns Kommune



15 Vand & Klimatilpasning 2014-17, Stevns Kommune

Kommune -og lokalplan 2018 2019 2020 2021 senere

Etape 1

Etape 2

Kommune- & lokalplan
Stevns Kommunes klimatilpasningsplan har form som et tillæg til Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplanen indeholder visioner, mål og strategier, herunder udpegning af risi-

koområder og beskrivelser af indsatsen, der udmøntes i lokalplanlægningen og sagsbehandlingen. Planen er et aktivt element i lokalplanprocessen. Denne handleplan knytter 

sig til Klimatilpasningsplanen.

I forbindelse med ændring af Planloven. ”Lov nr. 62 af 30. januar 2018 - Forbyggelse af skader ved oversvømmelse eller erosion” skal kommuneplanen nu indeholde udpegning 

af områder der kan blive udsat for oversvømmelse og erosion og at der udarbejdes retningslinjer og bestemmelser om afværgeforanstaltninger mod oversvømmelse eller erosi-

on. De nye regler gælder ved planlægning for byudvikling, særlige tekniske anlæg, og ændret arealanvendelse.

Trin 1: Kortlægning og udpegning af erosion og oversvømmelse på baggrund af gentagelsesperiode, erosionsrate og klimafaktorer.

Trin 2: Bestemmelse om afværgeforanstaltninger ,og ved lokalplan i et udpeget område, kan der suppleres med en beskrivelse af håndtering af afværgeforanstaltninger. 

Kontaktperson:  Planteam & Naturteam

Eksempel:

1. Er der behov for afværgeforanstaltninger i dette område?

 - Hvis nej så følges en almindelig lokalplanproces

 - Hvis ja skal der tages stilling til nedenstående spørgsmål:

2. Afvejning af behov for afværgeforanstaltninger:

 - Hvilken slags?

 - Hvilke oversvømmelses/erosions kilder skal håndteres og til hvilket niveau?

 - Skal der stilles et ibrugtagningskrav?

3. Alle beslutninger indarbejdes i lokalplanen som lokalplanbestemmelser 
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Beredskabsplan Ansvar 2018 2019 2020 2021 senere

Trine 1: Arbejdsgruppe med fokus på fælles 
skabelon 

Kommune/ be-
redskab

Trin 2: Beredskabsplan for skybrud og storm-
flod

Kommune/be -
redskab

Beredskabsplan - Stormflod & Skybrud
Østsjællands Beredskab blev etableret i 2015 af kommunerne Greve, Høje-Taastrup, Roskilde, Køge, Solrød, Vallensbæk, 

Ishøj og Stevns.  Samarbejdet i sin nuværende form vil ikke fortsætte, men bliver etableret i en ny form fra februar 2019.

Det eksisterende samarbejde har resulteret i, at Østsjællands Beredskab og Falck , nu som leverandør kan indestå for 

kvaliteten og sikkerheden i den nye model for beredskabet i Østsjællands Beredskabs område. 

Trin 1: I samarbejde med Køge, Solrød og Greve Kommune er der i 2017 udarbejdet en skabelon til en beredskabsplan for 

Stormflod som kan udfyldes for hver kommune.

Trin 2: Udarbejdelse af beredskabsplan for stormflod og skybrud. 

Kontaktperson:  Miljøteam & Naturteam

Formålet med beredskabsplanen er at danne 

rammen for en koordineret indsats såvel 

internt i kommune som i forhold til eksterne 

parter. 

Beredskabsplanen er bygget op over fire 

kerneopgaver i krisestyringen: 

1. Aktivering og drift af krisestaben, 

2. Håndtering af informationer om krisen, 

3. Kommunikation og 

4. Operativ indsats
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Spildevandsplan Ansvar 2018 2019 2020 2021 senere

Spildevandsplan 2021 - 2029 Kommune

Spildevandsplan
Spildevandsplanen er gældende i perioden 2012-2020. 

Ved udarbejdelse af den kommende spildevandsplan skal klimatilpasningen tænkes ind, 

både hvor det gælder håndtering af regnvand, grundvand og havvand. Ofte er der et 

behov for at tænke på alle 3 faktorer når der planlægges. Fremtidig kystbeskyttelse må ikke 

forhindre regnvandet i at strømme til recipienten, og regnvandshåndteringen må ikke være 

en indgang for havvandet. Derudover er et stigende grundvandsspejl en konsekvens af 

øget nedbør og et stigende havspejl som kan umuliggøre nedsivning og evt. forsinkelse i 

nogle områder. 

Nedsivning af regnvand er ikke tilladt, hvis der er risiko for, at en eksisterende jordforure-

ning kan påvirke grundvandet, at der er højtstående grundvand, eller området i øvrigt er 

uegnet til nedsivning. 

I fremtidige nyudstykninger til spildevandskloak, vil det være en fordel  at lave en vurde-

ring af områdets mulighed for at håndtere regnvand lokalt. Det bør undersøges, om der 

er kortlagt sårbart grundvand eller kendt jordforurening i området. I disse områder vil der, 

inden området byggemodnes, være behov for, at bygherre gennemfører en mere detaljeret 

undersøgelse af jordbundsforholdene. Hvis en undersøgelse dokumenterer, at det ikke 

er muligt at nedsive regnvand, er det også nødvendigt at etablere et regnvandssystem i 

området. Placering af et bassin planlægges i forhold til at overholde udledningskravene til 

den pågældende recipient.

Kontaktperson:  Miljøteam og Naturteam
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Separatkloakering 
Ved at separatkloakere hindres overløb under kraftig regn fra kloaksy-

stemet af fortyndet spildevand til vandløb og havet. Renseanlægget 

sparer kapacitet og udgifter ved kun at rense spildevand, og ikke de 

store mængder regnvand som ellers ville løbe i fælleskloakken ved 

skybrud og kraftige regnhændelser. Ved anlæggelse er det vigtigt at 

dimensionere regnvandssystemet så det er fremtidssikret i forhold til 

krav i spildevandsplanen.

Ved separatkloakeringen etableres et nyt spildevandssystem samt en 

større regnvandsledning. Det vil fortsat være muligt at håndtere regn-

vand lokalt på grundene f.eks. ved nedsivning i faskiner, hvis området 

er egnet hertil. Kravene til rensning af regnvand (særlig vejvand), her-

under dimensionering og håndtering af evt. pladskrævende løsninger 

skal indtænkes i planlægningen.

Stevns Kommune har i Spildevandsplan 2012-2020 besluttet, at føl-

gende områder skal  separatkloakeres. 

Rødvig - afsluttet

Bjælkerup  - afsluttet 

Garderhøj, Strøby Ladeplads - afsluttet

Algade, Store Heddinge – afsluttet

Risby, Hellested - afsluttet

Strøby Egede – afventer placering af regnvandsbassin

Kontaktperson: KLAR Forsyning

Støby Egede

Rødvig
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Separatkloakering Ansvar 2018 2019 2020 2021 senere

Strøby Egede Forsyning

http://stevns.viewer.dkplan.niras.dk/plan/34#/
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Sårbare drikkevandsboringer Ansvar 2018 2019 2020 2021 senere

Trin 1: Forundersøgelse Kommune

Trin 2: Eventuelle tiltag Kommune

Ved oversvømmelser fra både hav, vandløb og befæstede 

arealer er der en risiko for at drikkevandsboringer kan 

blive oversvømmet, med en potentiel fare for forure-

ning af drikkevandet.  Det er derfor vigtigt at få udpeget 

de boringer som ligger udsat, så eventuelle tiltag eller 

afværgeforanstaltninger kan blive etableret.

Grundvandet er også en vigtig faktor at tænke ind ved 

fremtidig klimatilpasningprojekter, hvor der ønskes at 

nedsive regnvand. 

Trin 1: Forundersøgelse og udpegning af sårbare drikke-

vandsboringer og screening af nedsivningspotentialet. 

Formålet er beskyttelse af grundvandet og undgå et 

højtstående terrænnært grundvandsspejl, de steder hvor 

det kan skabe problemer for infrastuktur, bygninger, 

forsyning mm.

Trin 2: Eventuelle tiltag

Sårbare drikkevandsboringer

Kontaktperson:  Miljøteam & Naturteam
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