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1 Introduktion

Dette notat beskriver afgrænsningen af indholdet af den miljørapport som, jf. 
miljøvurderingsloven (LBK. nr. 1976 af 27/10/2021), skal udarbejdes for Fanø 
Kommunes Klimatilpasningsplan.

Planen er omfattet af miljøvurderingslovens § 2 pkt. 1), der beskriver at loven 
finder anvendelse på planer og programmer, som

a) enten fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter 
eller medfører krav om en vurdering af virkningen på et internationalt 
naturbeskyttelsesområde under hensyntagen til områdets 
bevaringsmålsætninger, eller 

b) udarbejdes eller vedtages af en myndighed, udarbejdes med henblik på 
Folketingets vedtagelse af planer og programmer via en 
lovgivningsprocedure og udarbejdes i henhold til love, administrative 
retsforskrifter eller administrative beslutninger.

Fanø Kommune er myndighed for afgrænsning af miljørapporten og skal derfor, 
jf. miljøvurderingslovens § 11, foretage en afgrænsning af miljørapportens 
indhold forud for udarbejdelsen af miljørapporten. Afgrænsningsnotatet er 
udarbejdet på baggrund af de tilgængelige oplysninger, herunder eksisterende 
viden på planniveau og myndighedens erfaringer og viden om potentielle 
miljøpåvirkninger fra lignende planer.
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Afgrænsningsnotatet sætter rammen for udarbejdelsen af den kommende miljøvurdering og angiver:
1) De emner og miljøparametre, som vurderes at blive påvirket væsentligt af forslaget til planen, 

samt realiseringen af planens indhold. 
2) De metoder der skal anvendes i vurderingerne og eventuelt de undersøgelser der udestår eller 

skal opdateres.
3) Eventuelle relevante afhjælpende foranstaltninger til at undgå eller kompensere for formodede 

væsentlige miljøeffekter og eventuelle forslag til overvågning.  
4) Relevante alternativer, der skal miljøvurderes.

I afgrænsningsnotatet angives de udvalgte miljøparametre, med udgangspunkt i miljøvurderingslovens 
bilag 4, som vil blive vurderet i den samlede miljørapport. Fanø Kommune fastlægger den endelige 
afgrænsning efter høringsperiodens afslutning, på baggrund af de indkommende høringssvar. I notatet 
indarbejdes resultatet af høringen af de berørte myndigheder. I kraft af at miljøvurderingen er en 
fortløbende proces, kan afgrænsningen indskrænkes og udvides undervejs i den efterfølgende 
udarbejdelse af miljøvurderingen, hvor der dukker nye oplysninger op eller hvor det i øvrigt vurderes at 
være hensigtsmæssigt.

Afgrænsningsnotatet (se afsnittet om biodiversitet) udgør også en væsentlighedsvurdering af planen, jf. 
habitatbekendtgørelsen (BEK. nr. 1595 af 06/12/2018), § 6, stk. 2. Der tages her stilling til, om det 
nærliggende Natura 2000-område N89 Vadehavet vurderes at blive påvirket væsentlig af planen eller 
programmet. 

2 Høring af berørte myndigheder

Inden udarbejdelse af det endelige afgræsningsnotat har myndigheden for afgrænsningen pligt til at 
høre berørte myndigheder og nabostater (jf. miljøvurderingslovens § 32 stk. 3 pkt. 2). 

Ved høringen kan berørte myndigheder og nabostater komme med forslag til, hvilke miljøemner de 
ønsker belyst, hvor omfattende og detaljerede oplysningerne skal være, og hvilke alternativer de ønsker 
vurderet, samt fremkomme med forslag og idéer i øvrigt. 

Der foretages en høring fra den 24. maj 2022 til og med den 8. juni 2022.

Følgende berørte myndigheder høres:
a) Transportministeriet (natur- og vildtreservater)
b) Erhvervsstyrelsen (planer)
c) Slots- og kulturstyrelsen (kulturarv)
d) Miljøstyrelsen (Natura 2000)
e) Naturstyrelsen (natur- og vildtreservater)
f) Kystdirektoratet (klitfredning, kyst- og strandbeskyttelse)
g) Fredningsnævnet (fredning)
h) Region Syddanmark (jordforurening)
i) Fanø og Esbjerg Kommune (vand, natur, landskab m.m.)
j) Fanø Vand (modtager af spildevand)
k) Syd- og Sønderjyllands Politi (befolkningen, menneskers sundhed)
l) Ribe Stift (kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser)
m) Sydvestjysk Brandvæsen (befolkning, menneskers sundhed)
n) Sydvestjyske Museer (arkæologi på land)

Resultatet af høringen præsenteres i afsnit 7, sidst i afgrænsningsnotatet.

3 Beskrivelse af planen

Klimatilpasningsplanen har til formål at beskrive de udfordringer som Fanø Kommune kan forvente at 
skulle imødekomme på kort og mellemlangt sigt, samt mulige tiltag til at mindske den påvirkning som 
udfordringerne bevirker, og som ønskes indarbejdet i Fanø Kommuneplan. Klimatilpasningsplanen er en 
videre bearbejdning af den oprindelige klimatilpasningsplan fra 2013.
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Klimatilpasningsplanen beskriver de udfordringer, som allerede i dag opleves som værende udfordrende 
for Fanø. Vandstanden som følge af stormene i 1999 og 1981 var så tæt på nuværende sikringskote, at 
der sættes spørgsmålstegn ved digernes beskyttelse mod fremtidens storme. Herudover opleves der et 
stigende problem med grundvandsstanden på Fanø, som flere steder i dag er tæt på eller i terræn, og, 
især i vinterhalvåret, giver problemer med afledning af nedbør, som i udstrakt grad nedsives lokalt.

Det er i klimatilpasningsplanens indledende planlægningsfase vurderet at der ikke analyseres nærmere 
på regnvandskloakkens tilstand, da denne i 2013, og i seneste spildevandsplan er vurderet at have en 
tilstrækkelig kapacitet til at kunne overholde serviceniveauet i 2050. Herudover vurderes risikoen for 
erosion ikke at have nogen alvorlig indvirkning på kort og mellemlangt sigt.

I klimahåndteringsplanens kapitler gennemgås klimaforandringer, samt disses indvirkning på stormflod, 
ekstreme regnhændelser, grundvandsstand og erosion.

Nedenfor er angivet de retningslinjer, som Fanø Kommune vil implementere i kommuneplanen for at 
imødekomme klimaforandringerne på Fanø. Klimatilpasningsplanen omfatter ikke en detaljeret 
beskrivelse af alle tiltag, idet flere af disse planlægges i separat regi. Dog er det Fanø Kommunes håb at 
disse medtages og vurderes løbende i den fremtidige planlægning og anvendelse. 

1) Der skal udarbejdes et projektforslag for samlet stormflodssikring af hele Nordby, således at 
digerne hæves til den nødvendige kote og etableres, hvor de bedst kan beskytte Nordby mod 
ekstreme oversvømmelser, med udgangspunkt i nuværende kystbeskyttelse i form af det 
nordlige- og sydlige dige.

a. Finansieringsmuligheder og udgiftsfordeling til stormflodssikring af Nordby skal 
igangsættes 

b. Myndighedsprojekt i relation til planloven og miljøbeskyttelsesloven, for digerne ved 
Nordby igangsættes. Der er særlig fokus på dialog med relevante myndigheder og 
igangsættelse af det nødvendige myndighedsarbejde med udarbejdelse af Natura 2000-
konsekvensvurdering m.v.  

2) Planlægningen af digeforhøjelsen omkring Sønderho skal færdiggøres inden år 2027, således at 
digerne hæves til den nødvendige kote og etableres, hvor de bedst kan beskytte Sønderho mod 
ekstreme oversvømmelser, med udgangspunkt i nuværende kystbeskyttelse

3) Fanø Kommune sikrer fremadrettet, at planer, kommunale visioner og strategier for Fanø 
Kommune, forholder sig til oversvømmelsesrisiko og muligheder for klimatilpasning, således at 
risiko for oversvømmelse ikke forøges.

a. Al fysisk planlægning skal vurderes i forhold til oversvømmelsesrisikoen. 

b. Nye boligområder må ikke placeres under kote 4,5 DVR90 

4) Der arbejdes målrettet med metoder til involvering af borgere, virksomheder, grundejere og 
andre interessenter i oversvømmelsestruede områder, i forbindelse med stormflodshændelser, 
samt udbredelse af generel information til sommerhusejere. 

5) At der skabes øget tryghed i områder, der i dag kan trues af oversvømmelse, og det undersøges 
hvordan der kan etableres gode informations- og varslingssystemer, og hvordan borgere får 
adgang til den bedste viden om, hvad de selv kan gøre for at sikre sig mod oversvømmelse.

6) Med fokus på forsyningssikkerhed igangsættes og fastholdes en tæt dialog med 
forsyningsselskaber. Kortlægning af kritiske installationer og funktioner og deres sårbarheder 
igangsættes, både i relation til interne systemer og samspillet imellem systemer, forsyninger og 
aftagere.   
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7) Evalueringen efter oversvømmelseshændelser skal sikres og bruges efterfølgende hos både 
beredskabet og i den kommunale klimatilpasningsindsats- og kommunikation.

8) Der skal udarbejdes et projektforslag for grundvandssænkning i området omkring Sønderho og 
området omkring Lodne Bjerge, ved afledning af højtstående grundvand via dræn eller grøfter til 
eksisterende regnvandskloak eller eksisterende grøfter/vandløb.

9) Lavt liggende områder ved Nordby skal sikres mod stigende grundvand ved afledning af 
højtstående grundvand i dræn eller grøfter til eksisterende grøftesystemer i området.

10) Problemer med højtstående grundvand i området omkring Rindby/Fanø Bad, skal håndteres ved 
gennemgang af det eksisterende grøftesystem og udbygning af dette.

11) Der igangsættes et projekt for etablering af permanent pumpestation ved Gammel Huse i 
Rindby, til overpumpning af bagvand

12) Der igangsættes en konkret vurdering af hvordan bagvand i Nordby mest optimalt fjernes i den 
områder langs diget, hvor der gentagne gange opleves opstemning af vand ved høj vandstand. 
Det vides ikke om problemet mest optimalt løses med stationære bygværker, eller f.eks. ved 
forsat brug af lænse pumper

13) Der foretages en konkret vurdering af hvorledes strømforsyningen til plejecenteret på Fanø, 
bedst sikres mod strømafbrydelse, enten ved indkøb af nødgenerator eller indgåelse af aftale 
om leje heraf

Den generelle karakter på flere af beskrivelserne betyder at de ikke alene skal danne grundlag for 
fremtidige anlægstilladelser. Det betyder at afgrænsningen er foretaget med fokus på de potentielle 
miljøpåvirkninger af de konkrete retningslinjer og anbefalinger i klimatilpasningsplanen. Det omfatter 
digeforhøjelserne omkring Nordby og Sønderho, samt de anbefalede løsninger til afhjælpning af 
grundvandsproblemer i Rindby Strand, Nordby og Sønderho.

4 0-alternativ og andre alternativer

I miljørapporten skal vurderingen af planen sammenlignes med en vurdering af rimelige alternativer til 
planen. Vurderingen af om alternativer er rimelige kan bero på, at det skal være i overensstemmelse 
med lovgivningen, skal være tekniske, praktisk og økonomisk realistisk, samt at det falder inden for den 
pågældende myndigheds retlige og geografiske kompetence.

I afgrænsningsnotatet præsenteres de alternativer, der foreslås i høringsfasen. Der tages stilling til, om 
de vurderes at være realistiske og rimelige forslag, som myndigheden for afgrænsningen ønsker 
vurderet.

0-alternativet er en fremskrivning af den situation, hvor planen ikke realiseres, og giver dermed et 
sammenligningsgrundlag for den situation hvor planen ikke vedtages. Øvrige alternativer vil ikke altid 
være relevante. Alternativer vil som oftest være relevante i situationer med større, ikke-reversible 
beslutninger, ved omfattende indgreb i det eksisterende miljø, ved usikkerhed omkring løsning og ved 
forslag indkommet fra berørte myndigheder. 

I miljørapporten beskrives både valgte og fravalgte alternativer kortfattet. De alternativer myndigheden 
har undersøgt men fravalgt præsenteres med en begrundelse for, hvorfor de er fravalgt. 
I nedenstående oplistes de alternativer som myndigheden for afgrænsningen har valgt skal medtages i 
miljøvurderingen, de alternativer myndigheden har undersøgt, men vurderet til ikke at være rimelige og 
de alternativer der er fremkommet som forslag i forbindelse med høringen af afgrænsningen.

Ved høringen af berørte myndigheder, jf. afsnit 2 ovenfor, er der ikke fremkommet forslag om vurdering 
af andre alternativer, se afsnit 7 sidst i afgrænsningsnotatet med en samlet oversigt over høringssvar.
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1) Alternativer, der vurderes i miljørapporten:
0-alternativ. Fremskrivning af den nuværende situation i det tilfælde planen ikke vedtages. 

5 FN’s 17 verdensmål

I afgrænsningsskemaet er FN’s 17 verdensmål indarbejdet. Verdensmålene udgør en del af de 
miljøbeskyttelsesmål, der er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 4, punkt e. Verdensmålene er 
indarbejdet i afgrænsningen fordi de er den mest overordnede politiske ramme for en bæredygtig 
udvikling, der er ved at udvikle sig til en generaliseret standard for vurdering af en bæredygtig 
udvikling. 

Indarbejdelsen af de 17 verdensmål er udført ved at udvælge de underliggende indikatorer (57 stk.), 
der vurderes at være relevante i en dansk kontekst ved miljøvurderingen af planer og programmer. 
Symboler for indikatorerne er indsat i afgrænsningsskemaet nedenfor. 

Verdensmålene og de angivne indikatorer har været til inspiration for identifikation af de relevante 
miljøparametre, der kan indgå i vurdering af miljøemnerne. De angivne indikatorer er udførligt 
beskrevet på FN’s Udviklingsprograms hjemmeside for verdensmålene på følgende link:  
https://www.verdensmaalene.dk/delm%C3%A5l-og-indikatorer

Ved vurdering af, hvilke emner og parametre der vurderes at blive påvirket væsentligt, inddrages 
relevante parametre, der udspringer af verdensmålene. Formålet med hvert verdensmål overvejes i en 
dansk kontekst ved identifikation af parametre, der har væsentlig betydning for planen.

6 Afgrænsning af miljøemner, der vurderes i miljørapporten

I nedenstående tabel er angivet de miljøemner og de tilhørende miljøparametre, der indgår i 
vurderingen af afgrænsningen af miljørapportens indhold, jf. miljøvurderingslovens regler.

Beskrivelsen af de forventede væsentlige virkninger på de i miljøvurderingslovens § 12 angivne emner 
bør omfatte planens direkte virkninger og i givet fald dets indirekte, sekundære, kumulative, 
grænseoverskridende, kort-, mellem- og langsigtede, vedvarende eller midlertidige, samt 
negative eller positive virkninger. I beskrivelsen bør der tages hensyn til de miljøbeskyttelsesmål, 
der er fastlagt på EU- eller medlemsstatsplan, og som er relevante for projektet. 

I miljøvurderingsloven er kravene til miljørapportens indhold nærmere beskrevet i bilag 4.

De emner, som er scopet ind (dvs. potentielt påvirkes væsentligt eller hvor påvirkningen er 
uvis) vil blive nærmere behandlet i miljørapporten. De emner, som er scopet ud (dvs. potentielt 
påvirkes ubetydeligt eller moderat) vil ikke blive yderligere behandlet i miljørapporten, selvom en 
ikke væsentlig påvirkning kan forekomme. 

Formålet med afgrænsningen er, at miljørapporten afgrænses til at fokusere på de miljøemner, der 
påvirkes væsentligt, mens de miljøemner, der ikke påvirkes væsentligt, ikke beskrives nærmere. De 
ikke væsentlige emner er derved ikke afgørende for en senere stillingtagen til om planen kan vedtages.

Afgrænsningsnotatet vedlægges miljørapporten som bilag.

6.1 Sammenfatning af emner scopet ind i miljørapporten
Emner, der er scopet ind i afgrænsningsnotatet i skemaet nedenfor vil blive opdateret på baggrund af 
en vurdering af bemærkningerne fra hørringsperioden. Tilføjelser vil blive markeret med ”Resultat af 
høringsperioden” i skemaet. 

Miljøemnerne og parametrene, der er scopet ind i miljørapporten og skal vurderes, er:

Biodiversitet (C)
• C01 Natura 2000-områder
• C02 Bilag IV-arter på land og på søterritoriet

https://www.verdensmaalene.dk/delm%C3%A5l-og-indikatorer
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• C03 § 3-beskyttede naturtyper, vandløb og søer
• C06 Fredning
• C08 Strandbeskyttelse
• C09 Klitfredning

Kulturarv (M)
• M02 Beskyttede diger

Landskab (N)
• N01 Visuelle forhold
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Miljøemne
Parametre der påvirkes (angivet med ”fed”)
Begrund at emner/parametre scopes ud

Vurdering af 
potentiel 
påvirkning
Ingen - moderat
Uvis
Væsentlig

Scopet

Ud
Ind

Metode til vurdering af miljøemne og 
parametre, der er scopet ind i miljørapporten 
samt datagrundlag for vurderingen 

BEFOLKNINGEN (A)
(f.eks. rekreative forhold, sociale interaktioner, beskæftigelse, trafikal trængsel, kulturelle forhold, kontrol, overvågning og socioøkonomiske effekter af de øvrige 
miljøeffekter).

1.2 Fattigdom,  1.b Ligestilling,  4.a: Uddannelsesinstitutioner,  8.6 Unge i beskæftigelse,   8.7 Moderne slaveri,

 8.8 Arbejdstagernes rettigheder,  8.9 Bæredygtig turisme,  9.4 Industrier moderniseres,  10.1 Indkomststigning,  10.3 Diskrimination,

 11.a Forbindelser mellem by, opland,  14.b Småfiskere skal gives adgang.

A01 Rekreative forhold: Digeforhøjelser og etablering af grøfter til afhjælpning af 
problemer med grundvand kan betyde en ændring af tilgængeligheden til rekreative 
arealer på tværs af diger og grøfter samt en ændring af eksisterende rekreative stier og 
opholdsarealer på digerne. De rekreative forhold forventes dog ikke at blive påvirket, 
idet adgang på tværs af diger og grøfter samt stier og opholdsmuligheder på digerne 
forudsættes genetableret. 

Ubetydelig Ud

MENNESKERS SUNDHED (B)
(f.eks. effekt af støj, luftforurening, vibrationer, trafiksikkerhed).

3.3 Sygdom,  3.4 Tidlig dødelighed,  3.6 Trafikulykker,  3.9: Farlige kemikalier,  5.2 Vold mod alle kvinder,  16.1 Vold og dødsfald.

B01 Støj og vibrationer fra anlægsarbejder: Anlægsarbejder i forbindelse med 
etablering af afværgeforanstaltningerne mod stormflod og grundvandsproblemer 
forudsættes at overholde Fanø Kommunes retningslinjer og grænseværdier for støj og 
vibrationer som fremgår af forskriften for midlertidige bygge- og anlægsarbejder. Der 
vurderes derfor ikke at være en betydelig påvirkning på menneskers sundhed som 
følge af støj og vibrationer.

Ubetydelig Ud
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Miljøemne
Parametre der påvirkes (angivet med ”fed”)
Begrund at emner/parametre scopes ud

Vurdering af 
potentiel 
påvirkning
Ingen - moderat
Uvis
Væsentlig

Scopet

Ud
Ind

Metode til vurdering af miljøemne og 
parametre, der er scopet ind i miljørapporten 
samt datagrundlag for vurderingen 

B02 Luftforurening fra anlægsarbejder: Anlægsarbejder i forbindelse med 
etablering af afværgeforanstaltningerne mod stormflod og grundvandsproblemer 
forudsættes at overholde Fanø Kommunes retningslinjer for støv ved bygge- og 
anlægsarbejder. Der vurderes derfor ikke at være en betydelig påvirkning på 
menneskers sundhed som følge af luftforurening.

Ubetydelig Ud

BIODIVERSITET (C)
(f.eks. flora og fauna, Natura 2000 områder og bilag IV-arter).

11.4: Naturarv,  14.1 Havforurening,  14.2 Hav- og kystnære økosystemer,  14.3 Forsuring af have,  14.4 Fiskeri,

14.5 10% kyst- og havområder beskyttet,  15.1 Økosystemer på land og i ferskvand,  15.2 Skove,  15.5 Biodiversitet,  15.8 Invasive arter,

15.9 Biodiversitetsværdier i national og lokal planlægning.

C01 Natura 2000-områder: Planområdet overlapper med Natura 2000-område N89 
Vadehavet, herunder habitatområde H78 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å 
vest for Varde, Ramsarområde RAMSAR27 Vadehavet samt fuglebeskyttelsesområderne 
F53 Fanø og F57 Vadehavet. Resterende nært beliggende delområder (habitatområde 
H86, H90, H239 og fuglebeskyttelsesområde F49, F51, F52, F55, F60, F63, F65 og F67) 
vurderes ikke at påvirkes da disse ligger uden for relevant afstand til planområdet. 

Væsentlighedsvurdering jf. habitatbekendtgørelsen (BEK nr. 2091 af 
12/11/2021) § 6: Delområde H78 omfatter en række udpegede terrestriske og 
marine naturtyper og arter, mens delområde F53 og F57 omfatter en række udpegede 
yngle- og trækfugle. Planen for Fanø Kommunes Klimatilpasningsplan involverer ikke 
aktiviteter, herunder undervandsstøj, suspension af sediment og sedimentation der 
potentielt kan hindre opnåelsen af gunstig bevaringsstatus for den marine natur. Det 
vurderes derfor at kunne udelukkes, at de udpegede marine naturtyper som sandbanke 
(1110), flodmunding (1130), vadeflade (1140), lagune (1150), bugt (1160) og rev 
(1170), de marine pattedyr som spættet sæl (1365), gråsæl (1364), marsvin (1351) 
og odder (1355), samt fiskene flodlampret (1099), havlampret (1095), bæklampret 

Væsentlig Ind

Den potentielle påvirkning på Natura 2000-området 
H78 afklares i Natura 2000 konsekvensvurderingen 
der indarbejdes i miljørapporten på baggrund af 
eksisterende viden. 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2091
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2091


9/23 Doc ID RWA2021N00099-RAM-AS-00002 /  Version 0.1

Miljøemne
Parametre der påvirkes (angivet med ”fed”)
Begrund at emner/parametre scopes ud

Vurdering af 
potentiel 
påvirkning
Ingen - moderat
Uvis
Væsentlig

Scopet

Ud
Ind

Metode til vurdering af miljøemne og 
parametre, der er scopet ind i miljørapporten 
samt datagrundlag for vurderingen 

(1096), laks (1106) og snæbel (1113) vil påvirkes som følge af realiseringen af Fanø 
Kommunes Klimatilpasningsplan. 

Udpegningsgrundlaget for N89 omfatter habitatområdet H78 samt 
fuglebeskyttelsesområderne F53 Fanø og F57 Vadehavet. Den terrestriske 
habitatnaturtype strandeng (1330), ligger umiddelbart ved ydre grænse af digerne ved 
Sønderho og Nordby. Da digerne skal forhøjes, kan det ikke udelukkes at der vil være 
en væsentlig påvirkning på habitatnaturtypen i forbindelse med gennemførelse af 
planen. Habitatnaturen kan potentielt påvirkes gennem nedtrampning, tildækning og 
fragmentering i forbindelse med gennemførelse af planen. 

Ynglende og rastende fuglearter på udpegningsgrundlaget kan potentielt påvirkes fra 
fysiske forstyrrelser fra maskiner, herunder trafik og støj. Der er flere vadefugle på 
udpegningsgrundlaget der yngler på strandeng og potentielt kan blive forstyrret i 
ynglesæsonen ved gennemførelse af planen.  

C02 Bilag IV-arter på land og på søterritoriet: Inden for eller i forholdsvis kort 
afstand til planområdet er det vurderet, at der kan forekomme bilag IV-arter. Af 
relevante marine bilag IV-arter er marsvin og snæbel de mest sandsynlige arter der vil 
kunne forekomme indenfor eller i nærhed af planområdet. Den marine påvirkning fra 
planen vil være øget udledning af regnvand fra dræn. Det er vurderet, at Fanø 
Kommunes Klimatilpasningsplan ikke påvirker muligheden for opretholdelse af den 
økologiske funktionalitet af yngle og rastesteder for marsvin og snæbel.

Der er registreret spidssnudet frø, strandtudse og odder nær projektområdet. Odder 
især er meget påvirkelig af forstyrrelser ved gennemførelse af planen. Det skal 
vurderes om disse arters økologiske funktionalitet, kan blive påvirket af den ændrede 
dræning af projektområdet.  

Væsentlig Ind
Kvalitativ vurdering af om bilag IV-arterne påvirkes 
af ændret hydrologi på baggrund af eksisterende 
viden. 

C03 § 3-beskyttede naturtyper, vandløb og søer: Den ydre grænse af de 
nuværende diger løber langs § 3 beskyttet natur, herunder eng og strandeng. 
Etableringen af grøfter eller dræn i Rindby Strand og området omkring Kukkedal vil 
skulle foretages i § 3-bekyttede områder, herunder hede og mose, mens afledning af 
vand i Rindby Strand vil ske til §3-beskyttet sø og afledning af vand i Nordby vil ske til 
§ 3-beskyttede vandløb. Det kan derfor på nuværende tidspunkt ikke udelukkes, at der 
ved en realisering af planen vil ske en tilstandsændring for de § 3-beskyttede områder. 

Uvis Ind

Kvalitativ vurdering af om naturtilstanden af § 3-
natur påvirkes direkte eller indirekte ved 
gennemførelse af planen, på baggrund af 
eksisterende viden.
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C04 Vandområdeplanerne, herunder målsatte søer, vandløb, kystvande og 
grundvand. Der er i vandområdeplanerne for tredje planperiode (2021-2027) ikke 
udpeget målsatte vandløb på Fanø, hvilket derfor udelukker at planens realisering vil 
hindre miljømålsopfyldelse. Med hensyn til søer er to søer udpeget, hhv. gåsehullerne 
syd for Rindby Strand og en sø nord for skifterne (uden navngivning). Tilstanden i 
gåsehullerne er jf. vandområdeplanerne 2021-27 vurderet til ”god økologisk tilstand”, 
mens tilstanden i søen nord for skifterne er i ukendt tilstand på baggrund af manglende 
data for samtlige kvalitetselementer. Gåsehullerne vil i forbindelse med planen indgå 
som led i afvandingen af Rindby Strand med en drænledning til og fra søen. Det 
vurderes dog, at vandføring til og fra gåsehullerne ikke vil medføre påvirkning som kan 
hindre opretholdelsen af en ”samlet god økologisk tilstand”. Søen nord for skifterne 
vurderes ikke at påvirkes som følge af planens realisering. Den samlede økologiske 
tilstand for kystvandet omkring Fanø er på baggrund af den moderate tilstand af 
fytoplankton klassificeret som værende i ”moderat økologisk tilstand”. Det vurderes 
dog ikke, at aktiviteterne i planen, herunder forhøjning af diger og etablering af dræn 
vil påvirke miljøopfyldelsen for en samlet ”god økologiske tilstand”. Udledning af 
overfladevand vurderes efter planens realisering ikke at indeholde ændring af 
vandkvaliteten eller mængden sammenlignet med den nuværende udledning. 
Grundvand vurderes ligeledes ikke at påvirkes på baggrund af de førnævnte 
anlægsaktiviteter. Tilstanden af terrænnært grundvand er jf. vandområdeplanerne 
vurderet som værende i ”ringe kemiske tilstand” på baggrund af manglende 
målopfyldelse af arsen. Tilstanden af dyb grundvandsforekomst er i ”god kemisk 
tilstand”.

Ubetydelig Ud

C05 Fredskov: Der er ikke udpeget fredskov inden for de områder som påvirkes af 
planens indhold om etablering af afværgeforanstaltningerne mod stormflod og 
grundvandsproblemer. Ingen Ud

C06 Fredning: Dele af den foreslåede linjeføring i en kombination af grøfter og dræn 
til afhjælpning af grundvandsproblemer i Rindby Strand og området omkring Kukkerdal 
løber gennem fredningen af Fanø Syd (Afgørelser – Reg. nr. 02987.01). 
Fredningen har til formål at sikre opretholdelsen af et varieret naturområde med heder, 
strandenge, klitter, kær og moser og det deraf følgende dyre- og planteliv. 

Digeforhøjelser omkring Sønderho kan ligeledes potentielt komme til at være i konflikt 
med fredningen. Fordi der ikke foreligger en konkret udpegning af højder eller 
udbredelse af digeforhøjelsen er det svært at vurdere hvor langt digeforhøjelsen 

Væsentlig Ind
Kvalitativ vurdering af hvordan planens indhold vil 
påvirke fredningen, på baggrund af eksisterende 
viden.

https://www2.blst.dk/nfr/02987.01.pdf
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fortsættes syd om Sønderho. Af Danmarks Højdemodel (DHM) fremgår at arealerne 
inden for fredningsarealet syd om Sønderho er beliggende i højde på ca. 5 meter. Som 
bedste bud på nuværende vidensgrundlag, forventes stormflodssikringen om Sønderho, 
at skulle etableres til samme niveau som angivet i risikostyringsplanen for Nordby til 
mindst 5,7 meter. Dermed vil der skulle foretages en digeforhøjelse inden for 
fredningsarealet. Af fredningsafgørelsens § 3 fremgår, at der ikke må foretages 
terrænændringer. En udbygning af digehøjden inden for fredningsarealet er altså i strid 
med fredningskendelsen. 

Af fredningsafgørelsens § 4 fremgår, at der ikke må foretages yderligere afvanding af 
de fredede arealer. Eksisterende dræn og grøfter må dog vedligeholdes, og de må 
oprenses til oprindelig kapacitet og dybde.

C07 Natur- og vildtreservater: Omkring hele Fanø er der udpeget natur- og 
vildtreservat i Vadehavet i medfør af Bekendtgørelse om fredning og vildtreservat i 
Vadehavet (BEK nr. 867 af 21/06/2007). Reservatet afgrænses langs Fanøs kyster af 
nuværende havdigers krone og hvor havdiger ikke findes, af højeste, daglige 
vandstandslinje. Både digeforhøjelser og afledning af vand til havet vil omfatte arbejder 
på søterritoriet, der kræver indhentning af tilladelse hos Transportministeriet i 
forhandling med Skov og Naturstyrelsen efter bekendtgørelsens § 11. Den potentielle 
påvirkning vurderes ved tilladelsen.

Ingen Ud

C08 Strandbeskyttelse: Store dele af diget om Sønderho er beliggende inden for 
strandbeskyttelseslinjen, mens diget nord om Nordby passerer gennem et område 
inden for strandbeskyttelseslinjen og i øvrigt på et længere stræk er beliggende tæt 
opad. Strandbeskyttede arealer er forbudszoner, hvor der som hovedregel ikke må 
foretages ændringer af den eksisterende tilstand, herunder terrænændringer, i medfør 
af naturbeskyttelseslovens § 15. En forhøjelse af digerne vil medføre en ændring af den 
eksisterende tilstand.

Væsentlig Ind

Kvalitativ vurdering af hvilken ændring forhøjelsen af 
digerne vil have på den eksisterende tilstand af de 
strandbeskyttede arealer, på baggrund af 
eksisterende viden.

C09 Klitfredning: Linjeføringen af afvanding med grøft eller dræn til afhjælpning af 
grundvandsproblemer i Rindby Strand krydser et areal omfattet af klitfredning efter 
naturbeskyttelseslovens § 8. Det kan ikke afvises, at der vil opstå en ændring i 
tilstanden af de klitfrede arealer som følge af en realisering af klimatilpasningsplanens 
indhold. 

Uvis Ind
Kvalitativ vurdering af om etablering af grøfter eller 
dræn kan have en påvirkning af klitfredede arealer 
på baggrund af eksisterende viden.

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2007/867
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JORDAREALER (D)
(f.eks. inddragelse af arealer)

D01 Permanent arealerhvervelse: De eksisterende diger ligger flere steder mellem 
beskyttet natur og infrastruktur eller private matrikler. En forhøjelse af digerne kan 
komme til at betyde, at der inddrages arealer på private matrikler, men det afhænger 
af den præcise udformning af et endeligt projekt for digeforhøjelse. 
Klimatilpasningsplanen fører dermed ikke, i sig selv, til at der sker permanent 
arealerhvervelse, hvorfor emnet vurderes ikke at blive påvirket.

Ingen Ud

JORDBUND (E)
(f.eks. organisk stof, erosion, komprimering og arealbefæstelse).

15.3 Forringet land og jord.

E01 Jordforurening: Klimatilpasningsplanen fastsætter ikke forhold, der i sig selv 
medfører ny jordforurening. Områderne hvor der er foreslået løsninger til afhjælpning 
af grundvandsproblemer i Nordby og Sønderho er klassificeret som områder med krav 
om analyser. Klassificeringen dækker områder i byzone, der forventes at være let 
forurenede. Områderne kortlægges ikke, men bevirker at jordflytning herfra skal 
anmeldes til kommunen og skal undersøges før den flyttes. En potentiel eksisterende 
jordforurening vil dermed blive håndteret inden flytning i kraft af 
områdeklassificeringen.

Ubetydelig Ud

E02 Erosion på kysten: Erosionen af Fanøs kyster er behandlet i et særskilt afsnit i 
Klimatilpasningsplanen. I planen vurderes det at erosionen vil øges, i takt med at 
middelvandstanden omkring Fanø stiger. Den aktuelle erosion, akut såvel som kronisk 
er dog så lille, at der i klimatilpasningsplanen, ikke anbefales tiltag til håndtering af 
erosion. De ændringer som klimatilpasningsplanens øvrige tiltag medfører vurderes 
ikke at ændre på de forhold omkring erosion, der er beskrevet i planen.

Lille Ud

VAND (F)
(f.eks. hydro-morfologiske forandringer, kvantitet og kvalitet, herunder grundvand og overfladevand samt grundvandssænkning).
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 6.1 Drikkevand,  6.3 Vandkvalitet,  6.4 effektiviteten af vandanvendelsen,  6.6 Vandrelaterede økosystemer.

F01 Drikkevand og grundvand: Klimatilpasningsplanen fastsætter ikke forhold, der 
medfører realisering inden for områder med drikkevandsinteresser, indvindingsoplande, 
indsatsområder, følsomme indvindingsområder eller boringsnære beskyttelsesområder. Ingen Ud

F02 Spildevandshåndtering: Klimatilpasningsplanen fastsætter ikke forhold, der i sig 
selv generer spildevand. Ingen Ud

Luft (G)
(f.eks. emissioner og lugt).

 11.6 Luftkvalitet.

G01 Luftforurening: Klimatilpasningsplanen fastsætter ikke forhold, der i sig selv 
medfører luftforurening.
 

Ubetydelig Ud -

Klima (K)
(f.eks. drivhusgas-emissioner og virkninger, der er relevante for tilpasning).

 1.5 Klimarelaterede ekstreme hændelser. 

K01 Drivhusgasemissioner: Klimatilpasningsplanen fastsætter ikke forhold, der i sig 
selv medfører drivhusgasemissioner. Lille Ud -

Materielle goder (L)
(f.eks. andre anlæg og fysisk ejendom)
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 2.4 Fødevareproduktionssystemer,  7.1 Energiforsyning,  9.1 Infrastruktur,  9.2 Industrialisering,

 11.1 Boliger,  11.2: Transportsystemer,  11.3 Byudvikling,  11.7 Grønne og offentlige rum.

L01 Bygningsmasse: Beskyttelsen mod oversvømmelse ved stormflod er med til at 
sikre mod beskadigelse af den eksisterende bygningsmasse. Positiv Ud

Kulturarv (M)
(herunder kirker og deres omgivelser og arkitektonisk og arkæologisk arv)

 11.4: Kulturarv.

M01 Bygninger af kulturel værdi: Beskyttelsen mod oversvømmelse ved stormflod 
er med til at sikre bygninger med kulturel værdi på flere niveauer. Emnet understøtter 
verdensmål 11.4 om beskyttelse og bevarelse af kulturarv. Positiv Ud

M02 Beskyttede diger: Diget nord for Nordby ligger langs beskyttede sten- og 
jorddiger. Det forventes at en digeforhøjelse vil medføre en bredere profil, og det kan 
derfor ikke udelukkes at digeforhøjelsen medfører en ændring af det beskyttede sten- 
og jorddige.

Uvis Ind Kvalitativ vurdering af påvirkningen på det 
beskyttede dige, på baggrund af eksisterende viden.

M03 Kirkebyggelinjer: Digerne om både Nordby og Sønderho er delvist beliggende 
inden for kirkebyggelinjerne om Norby Kirke og Sønderho Kirke. Kirkebyggelinjen 
forbyder opførelse af bebyggelse, herunder diger, i en højde på over 8,5 meter. Den 
præcise højde digerne skal forhøjes til er ikke fastlagt. Af Risikostyringsplanen for 
Nordby fremgår en prioritering af at etablere stormflodssikring til en højde på minimum 
5,7 meter DVR90. Dige forhøjelsen vurderes derfor ikke at skulle etableres i en højde, 
der vil være i strid med indsigten til kirkerne og kirkebyggelinjen.

Ubetydelig Ud

Landskab (N)
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N01 Visuelle forhold: En forhøjelse af digerne vil få en betydning for indsigten til og 
udsigten fra Nordby og Sønderho. Præcise højder undersøges i den pågående 
planlægning af dige forhøjelserne. Af Risikostyringsplanen for Nordby fremgår en 
prioritering af at etablere stormflodssikring til en højde på minimum 5,7 meter DVR90. 
De eksisterende diger er overvejende etableret i en højde på ca. 4,7 meter over 
havoverfladen, med kortere strækninger i en højde på ca. 4,3 meter over 
havoverfladen. Flere steder vil en digeforhøjelse etableret til højden angivet i 
risikostyringsplanen dermed betyde en forhøjelse på ca. 1,4 meter flere steder. Det kan 
ikke afvises at en sådan forhøjelse af digerne vil få en væsentlig betydning for de 
visuelle forhold. 

Væsentlig Ind

Kvalitativ vurdering på baggrund af antagelser om at 
digerne forhøjes til en højde på ca. 5,7 meter som 
angivet i risikostyringsplanen for Norby som bedste 
reference, når klimatilpasningsplanen ikke angiver 
en konkret etableringshøjde. Digeforhøjelserne 
sammenholdes med terrænkoter i Danmarks 
Højdemodel, for at give et indtryk af eksisterende 
digers højde over terræn, hvorved der vil kunne 
foretages en vurdering af om digeforhøjelserne vil 
påvirke udsigt og indsigt til Nordby og Sønderho.

N02 Landskabelig påvirkning: En endelig udformning af digeforhøjelserne foreligger 
ikke. Mulige udformninger undersøges i den pågående planlægning og forventes at 
være begrænset til ændringer og forlængelser af allerede eksisterende dige anlæg. 
Digeforhøjelserne vil derved opleves som en forstærkelse af de eksisterende 
landskabelige træk som digerne skaber omkring Nordby og Sønderho. Fordi 
digeforhøjelsen er en understregning af allerede eksisterende landskabelige træk 
vurderes den at være en moderat påvirkning af landskabet.

Moderat Ud

L02 Kystnærhedszone: Hele Fanø er beliggende i kystnærhedszonen, med 
undtagelse af byzonerne for Norby og Sønderho. Kystnærhedszonen dækker 
kyststrækninger fra strandkanten og ca. 3 km ind i landet. Kystnærhedszonen 
varetager en national interesse i at de åbne kyster fortsat kan udgøre en væsentlig 
naturværdi og landskabelig værdi. Zoneringen betyder at kommunen kun må 
planlægge for anlæg hvis der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel 
begrundelse for kystnær lokalisering. Beskyttelsen mod stormflod ved en forhøjelse af 
eksisterende diger må ses som havende en naturlig placering langs kysten hvorfra 
stormfloden rammer, mens løsningerne til afhjælpning af grundvandsproblemer har en 
funktionel begrundelse, idet de er placeret hvor problemerne med højt grundvand 
opleves eller forventes og hvor de områder man ønsker at beskytte, er beliggende.

Ingen Ud

Større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker (P)
(f.eks. fare for eksplosion eller giftudslip).

 11.5 Død og økonomisk tab ved katastrofer,  11b Inklusion,  13.1 Klima relateret risici og naturkatastrofer,  13.2: Tiltag mod klimaforandringer.
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P01 Sikring af kritisk infrastruktur. Beskyttelsen mod stormflod er med til at sikre 
kritisk infrastruktur som beredskab og politi. Emnet understøtter verdensmålene 11.5 
om reduktion af de direkte økonomisk tab ved katastrofer, herunder vandrelaterede 
katastrofer og 11.b om vedtagelse og integration af politikker og planer, der stræber 
mod tilpasning til klimaændringer og modstandsdygtighed over for katastrofer samt 
verdensmålene 13.1 om modstandskraft og tilpasningsevne til klimarelaterede risici og 
naturkatastrofer og 13.2 om integrering af tiltag mod klimaforandringer i politikker, 
strategier og planlægning.

Positiv Ud

Ressourceeffektivitet (R)
(f.eks. affald og anvendelse af råstoffer)

 7.2 Vedvarende energi,  7.3 Energieffektivitet  8.4 Ressourceeffektivitet,  11.6 Miljøbelastning pr. indbygger,

 12.2 Naturressourcer,  12.3 Madspild,  12.6 Bæredygtig virksomhedspraksis,  12.7 Offentlige indkøbspraksis.

R01 Byggematerialer: Der vil blive tilført jord/sand/klæg i forbindelse med dige 
forhøjelserne. De nærmere mængder afhænger af den præcise udformning af digerne. Undersøges 

senere Ud

R02 Affald: Det forventes ikke at der vil blive generet affald i forbindelse med 
etableringen af dige forhøjelserne. Ved udgravning af grøfter vil der potentielt være et 
overskud af opgravet jordbund. Der forventes ikke at være en væsentlig påvirkning fra 
affald, da det forudsættes at etableringen af eventuelle grøfter overholder Fanø 
Kommunes forskrift for midlertidige bygge- og anlægsarbejder, hvoraf det fremgår at 
arbejder der medfører over 1 tons affald, skal anmeldes til kommunen af bygherre, 
senest 14 dage inden påbegyndelse af arbejdet.

Ubetydelig Ud

Indbyrdes forhold mellem ovenstående miljøemner (S)

 12.4 kemikalier og affald.
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Miljøemne
Parametre der påvirkes (angivet med ”fed”)
Begrund at emner/parametre scopes ud

Vurdering af 
potentiel 
påvirkning
Ingen - moderat
Uvis
Væsentlig

Scopet

Ud
Ind

Metode til vurdering af miljøemne og 
parametre, der er scopet ind i miljørapporten 
samt datagrundlag for vurderingen 

S01 Indbyrdes forhold: Der er ingen væsentlige indbyrdes forhold mellem 
ovenstående miljøemner. Ingen Ud
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7 Bilag 1 Resultat af høring og Fanø Kommunes bemærkninger

Der er i alt indkommet fem høringssvar til afgrænsningsnotatet. Med høringssvarene er der ikke 
fremkommet forslag om vurdering af andre alternativer til forslaget til kommuneplantillægget. 

Der er ligeledes ikke fremkommet bemærkninger, der giver anledning til ændringer af afgrænsningen 
eller til supplerende redegørelse i rapporten eller projektbeskrivelsen.

De indkomne høringssvar fremgår af tabellen herunder.

Nr. Navn Dato Emne

1 Erhvervsstyrelsen 25. 
maj 
2022

OBR har modtaget anmodning om udtalelse i høringen.

OBR vil afstå fra at kommentere på høringen, da OBR ikke ligger inde 
med den type viden, der efterspørges. OBR har dermed ikke yderligere 
kommentarer.

2 Sydvestjysk 
Brandvæsen

31. 
maj 
2022

Sydvestjysk Brandvæsen har ikke yderligere kommentarer til dette.

3 Ribe Stift 1. 
juni 
2022

Ribe Stift har til vurdering anmodet Den Kongelige Bygningsinspektør 
om en udtalelse i forbindelse med Norby og Sønderho Kirker.

Arkitekt MAA, MSc., Kgl. Bygningsinspektør Gunilla M. Rønnow 
udtaler:

" [..] De klimatilpasningstiltag, der skønnes at kunne påvirke kirkerne 
på Fanø, er dels en forhøjelse af digerne, dels dræning og andre tiltag. 
som har til formål at ændre grundvandsstanden.

Det er vores vurdering, at en forhøjelse af digerne ikke vil have 
nævneværdig indflydelse på kirkernes visuelle omgivelser.

For så vidt angår regulering af grundvandsspejlet, skal man være 
opmærksom på, at de gamle kirkers fundering kan blive påvirket af 
ændringer. Det ses ofte, at ændring af grundvandsstanden forårsager 
revnedannelser i ældre bygninger, herunder kirker.”

Ribe Stifts høringssvar

Ribe Stift tilslutter sig således udtalelsen fra Den Kongelige 
Bygningsinspektør.

Kirkerne er en væsentlig del af kulturhistorien, og mange af dem ligger 
som væsentlige kendingsmærker i landskabet. Kirkerne og deres 
omgivelser skal søges bevaret på en sådan måde, at harmonien mellem 
kirke og omgivelser opretholdes.
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Nr. Navn Dato Emne
Stifterne og kommunerne skal derfor sikre indsynet til og udsynet fra 
kirkerne, og skal gennem de udpegede kirkebeskyttelsesområder 
bidrage til at sikre, at kirkerne bevares som tydelige kendingsmærker i 
landskabet og respekteres i den kommunale planlægning.

Ribe Stift vurderer, at klimatilpasningsplanen ikke vil have påvirkning 
af udsyn fra eller indsyn til kirken.

Ribe Stift henstiller til, at Fanø Kommune fremadrettet fortsat 
inddrager de kirkelige myndigheder i den videre og mere detaljerede 
planlægning.

Ribe Stift har for nuværende ingen bemærkninger til indsendte forslag 
og afgrænsning af miljørapport.

4 Kystdirektoratet 8. 
juni 
2022

Kystdirektoratet gør opmærksom på, at der skal ikke ansøges om 
dispensation fra klitfredningslinjen/strandbeskyttelseslinjen til 
kystbeskyttelsesforanstaltninger, idet hensynet til 
klitfredningen/strandbeskyttelsen skal inkluderes i en eventuel 
tilladelse efter kystbeskyttelsesloven, jf. lovens § 3a. Anlæg, der ikke 
er kystbeskyttelse, forudsætter dog en dispensation i medfør af 
naturbeskyttelseslovens § 65, b, stk. 1 (LBK. nr. 1986 af 27. oktober 
2021).

Fanø Kommune skal være opmærksom på, at ændring af linjeføringen 
samt etablering af dræn til afhjælpning af grundvandsproblemer i 
Rindby Strand inden for klitfredet areal vil kræve en dispensation jf. 
naturbeskyttelseslovens § 8.

Kystdirektoratet har ikke yderligere bemærkninger til fremsendte 
høringsmateriale.

5 Esbjerg 
Kommunes Natur 
& 
Vandmiljøkontor

8. 
juni 
2022

Natura 2000 og bilag IV-arter

Esbjerg Kommune forventer, at der bliver udarbejdet en fyldestgørende 
vurdering af påvirkningen på Natura 2000 og bilag IV-arter, hvis 
hovedpunkter kommer til at fremgå af klimatilpasningsplanen. Dette 
omfatter ikke kun placeringen af diget ved Sønderho, men også 
konsekvenser af afvanding på habitatnaturtyper og levesteder på øen. 
Der planlægges bla. tiltag inden for kortlagte habitatnaturtyper og 
kortlagte levesteder for arter på udpegningsgrundlaget for 
fuglebeskyttelses-området. 

Naturbeskyttelseslovens §3

Grundvandssænkning, grøftning og dræning kan kræve dispensation 
fra naturbeskyttelseslovens §3 i de tilfælde, hvor der sker påvirkning af 
beskyttede naturtyper. Dette omfatter både anlægsarbejde, og 
eventuelle tilstandsændringer som følge af øget afvanding. Der vil i den 
forbindelse ligeledes skulle foretages konkrete vurderinger af 
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Nr. Navn Dato Emne
påvirkningen på Natura 2000 og bilag IV-arter. Skitsering af de 
påtænkte tiltag i klimatilpasningsplanen og en behandling af 
indgrebene i miljøvurderingsrapporten medfører ikke, at der på forhånd 
kan forventes dispensation til de ønskede tiltag, idet dette vil bero på 
en konkret vurdering i forbindelse med ansøgning.

Kendelsesfredninger

Der planlægges tiltag inden for kendelsesfredede områder, hvilket kan 
kræve dispensation fra fredningsnævnet.

Vandløb og grøfter

Alle ændringer og reguleringer i private og offentlige vandløb – 
herunder også grøfter og dræn - kræver tilladelse efter vandløbsloven. 
Det gælder således for:

• Ændring af åbne vandløbs dybde, bredde eller forløb
• Rørlægning af åbent vandløb
• Ændring af diameter eller placering af rør
• Etablering af nyt vandløb/rørlagt vandløb
• Udledning af vand til rørlagte vandløb eller vejgrøfter
• Etablering eller ændring af udpumpningsanlæg
• Etablering eller ændring af broer og overkørsler
• Sænkning af vandstanden i søer

De planlagte tiltag for vandløb og grøfter, der er beskrevet i 
klimatilpasningsplanen, forudsætter derfor, at der udarbejdes en 
nærmere projektbeskrivelse for de forskellige delprojekter og ansøges 
om tilladelse i henhold til vandløbsloven. Bemærk i øvrigt, at de 
forskellige kortudsnit i planen ikke viser alle eksisterende grøfter i 
områderne. Det er ikke på forhånd givet, at der kan opnås tilladelse til 
de foreslåede tiltag.

Vandrammedirektivet og lov om vandplanlægning

Ifølge lovgivningen skal myndighedernes forvaltning af 
vandløbsstrækninger uden konkret miljømål tage hensyn til, at 
tilstanden i disse ikke forringes. Det forventes derfor indarbejdet i 
kommende projektforslag for vandløb og grøfter.
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8 Bilag 2 Udvalgte verdensdelmåls fulde ordlyd

Delmålenes fulde ordlyd er gengivet her (Med blå er markeret parametre, der særligt går på tværs af 
delmålene. Med rødt er markeret emneord for delmålene):

• Delmål 1.2: Inden 2030 skal andelen af mænd, kvinder og børn i alle aldre, som lever i 
fattigdom i alle dens dimensioner, halveres i henhold til nationale definitioner. 

• Delmål 1.5: Inden 2030 skal modstandsdygtigheden opbygges hos de fattige og hos 
mennesker, der lever i udsatte situationer, og deres eksponering og sårbarhed over for 
klimarelaterede ekstreme hændelser og andre økonomiske, sociale og miljømæssige chok og 
katastrofer skal reduceres.

• Delmål 1.b: Der skal skabes solide politiske rammer på nationalt, regionalt og internationalt 
plan, baseret på udviklingsstrategier med særlig fokus på de fattige og på ligestilling, for at 
støtte fremskyndelse af investeringer i tiltag til udryddelse af fattigdom.

• Delmål 2.4: Inden 2030 skal der sikres bæredygtige fødevareproduktionssystemer og 
implementeres modstandsdygtige landbrugspraksisser, som øger produktivitet og produktion, 
medvirker til at bevare økosystemer, styrker kapaciteten for tilpasning til klimaforandringer, 
ekstreme vejrforhold, tørke, oversvømmelser og andre katastrofer, og som fremskynder 
forbedring af land og jordkvalitet.

• Delmål 3.3: Inden 2030 skal epidemierne af AIDS, tuberkulose, malaria og negligerede 
tropiske sygdomme afsluttes, og hepatitis, vandbårne sygdomme og andre smitsomme 
sygdomme skal bekæmpes.

• Delmål 3.4: Inden 2030 skal tidlig dødelighed, som følge af ikke-smitsomme sygdomme, 
reduceres med en tredjedel gennem forebyggelse og behandling, og mental sundhed og trivsel 
skal fremmes.

• Delmål 3.6: Inden 2020 skal antallet af globale dødsfald og tilskadekomster som følge af 
trafikulykker halveres.

• Delmål 3.9: Inden 2030 skal antallet af dødsfald og sygdomstilfælde som følge af udsættelse 
for farlige kemikalier samt luft-, vand- og jordforurening væsentligt reduceres.

• Delmål 4.a: Uddannelsesinstitutioner skal bygges og opgraderes, så de tager hensyn til barnets 
tarv, handicap og køn, og så de skaber et sikkert, ikkevoldeligt, inkluderende og effektivt 
læringsmiljø for alle.

• Delmål 5.2: Alle former for vold mod alle kvinder og piger i de offentlige og private rum skal 
elimineres, herunder menneskehandel og seksuel og andre former for udnyttelse.

• Delmål 6.1: Inden 2030 skal der opnås universel og lige adgang til sikkert drikkevand til en 
overkommelig pris for alle.

• Delmål 6.3: Inden 2030 skal vandkvaliteten forbedres ved at reducere forurening, afskaffe 
affaldsdumping og minimere udslip af farlige kemikalier og materialer, og halvere andelen af 
ubehandlet spildevand og væsentligt øge genanvendelse og sikker genbrug globalt.

• Delmål 6.4: Inden 2030 skal effektiviteten af vandanvendelsen indenfor alle sektorer øges 
væsentligt, og der skal sikres bæredygtig indvinding af og forsyning med ferskvand for at 
imødegå vandknaphed, og væsentligt reducere antallet af mennesker, der lider af vandmangel, 
betydeligt.

• Delmål 6.6: Inden 2020 skal vandrelaterede økosystemer, herunder bjerge, skove, 
vådområder, floder, grundvandsbassiner og søer beskyttes og gendannes.

• Delmål 7.1: Inden 2030 skal der sikres universel adgang til pålidelig og moderne 
energiforsyning til en overkommelig pris.

• Delmål 7.2: Inden 2030 skal andelen af vedvarende energi i det globale energimix øges 
væsentligt. 

• Delmål 7.3: Inden 2030 skal den globale hastighed for forbedring af energieffektiviteten 
fordobles.

• Delmål 8.4: Frem til 2030 skal den globale ressourceeffektivitet inden for forbrug og produktion 
løbende forbedres, og det skal bestræbes at afkoble økonomisk vækst fra miljøforringelse, i 
overensstemmelse med de 10-årige ramme programmer for bæredygtige forbrugs- og 
produktionsmønstre, med de udviklede lande i spidsen.

• Delmål 8.6: Inden 2020 skal andelen af unge, der ikke er i beskæftigelse eller under 
uddannelse væsentligt reduceres.

• Delmål 8.7: Der skal træffes øjeblikkelige og effektive foranstaltninger for at udrydde 
tvangsarbejde, moderne slaveri og menneskehandel og for at sikre forbud mod og afskaffelse af 
de værste former for børnearbejde, herunder rekruttering og anvendelse af børnesoldater, og 
for at udrydde børnearbejde i alle dens former inden 2025.
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• Delmål 8.8: Arbejdstagernes rettigheder skal beskyttes og et sikkert og stabilt arbejdsmiljø for 
alle arbejdstagere skal fremmes, herunder for migrantarbejdere, især kvindelige migranter, og 
dem i usikre beskæftigelsesforhold.

• Delmål 8.9: Inden 2030 skal der udformes og gennemføres politikker, der fremmer bæredygtig 
turisme, som skaber arbejdspladser og fremmer lokale kultur og produkter.  

• Delmål 9.1: Der skal udvikles pålidelig, bæredygtig og robust infrastruktur af høj kvalitet, 
herunder regionale og grænseoverskridende infrastruktur, for at støtte den økonomiske 
udvikling og menneskelig trivsel, med fokus på lige adgang for alle til en overkommelig pris.

• Delmål 9.2: En inklusiv og bæredygtig industrialisering skal fremmes, og industriens andel af 
beskæftigelsen og bruttonationalproduktet skal øges i betydelig grad inden 2030 i 
overensstemmelse med nationale forhold. l de mindst udviklede lande skal industriens 
markedsandel fordobles.

• Delmål 9.4: Inden 2030 skal infrastrukturen opgraderes og industrier retrofittes (moderniseres) 
for at gøre dem bæredygtige, med mere effektiv udnyttelse af ressourcer og øget brug af rene 
og miljøvenlige teknologier og industrielle processer. Alle lande skal handle ud fra deres 
respektive kapacitet.

• Delmål 10.1: Inden 2030 skal der opnås og fastholdes en gradvis indkomststigning for de 
nederste 40 procent af befolkningen, der er højere end landsgennemsnittet.

• Delmål 10.3: Alle skal sikres lige muligheder, ligesom samfundsforårsaget uligheder skal 
reduceres, bl.a. ved at afskaffe diskriminerende love, politikker og skikke, og ved at fremme 
hensigtsmæssig lovgivning, politikker og foranstaltninger til at imødegå dette.

• Delmål 11.1: Inden 2030 skal alle sikres adgang til egnede og sikre boliger til en 
overkommelige pris med adgang til grundlæggende tjenesteydelser, og slumkvarterer skal 
opgraderes.

• Delmål 11.2: Inden 2030 skal der skabes adgang for alle til sikre, tilgængelige og bæredygtige 
transportsystemer til en overkommelig pris, trafiksikkerheden skal forbedres bl.a. ved at 
udbygge den kollektive trafik med særlig hensyn til behov hos sårbare befolkningsgrupper, 
kvinder, børn, personer med handicap og de ældre.

• Delmål 11.3: Inden 2030 skal byudvikling gøres mere inkluderende og bæredygtig, og 
kapaciteten til en inddragende, integreret og bæredygtig boligplanlægning og forvaltning i alle 
lande skal styrkes.

• Delmål 11.4: Indsatsen for at beskytte og bevare verdens kultur- og naturarv skal styrkes.
• Delmål 11.5: Inden 2030 skal antallet af dødsfald og antallet af berørte personer samt 

reduktion i de direkte økonomiske tab i forhold til det globale bruttonationalprodukt, som følge 
af katastrofer, herunder vandrelaterede katastrofer, reduceres betydeligt med fokus på 
beskyttelse af de fattige og mennesker i sårbare situationer.

• Delmål 11.6: Inden 2030 skal den negative miljøbelastning pr. indbygger reduceres, herunder 
ved at lægge særlig vægt på luftkvalitet og på husholdnings- og anden affaldsforvaltning.

• Delmål 11.7: Inden 2030 skal der gives universel adgang til sikre, inkluderende og 
tilgængelige, grønne og offentlige rum, især for kvinder og børn, for ældre mennesker og for 
personer med handicap.

• Delmål 11.a: Positive økonomiske, sociale og miljømæssige forbindelser mellem by, opland og 
landdistrikter skal støttes ved at styrke den nationale og regionale udviklingsplanlægning.

• Delmål 11.b: Inden 2020 skal der ske en betydelig stigning i antallet af byer og bosættelser, 
der vedtager og gennemfører integrerede politikker og planer, der stræber mod inklusion 
(øvrige punkter er dækket af andre indikatorer), ressourceeffektivitet, modvirkning og tilpasning 
til klimaændringer, modstandsdygtighed over for katastrofer, og som udvikler og gennemfører 
helhedsorienteret katastrofe- risikostyring på alle niveauer, i overensstemmelse med Sendai-
rammen for Katastrofe- og Risikoforebyggelse (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 
2015-2030).

• Delmål 12.2: Inden 2030 skal der opnås en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af 
naturressourcer.

• Delmål 12.3: Inden 2030 skal det globale madspild på detail- og forbrugerniveau pr. indbygger 
halveres og fødevaretab i produktions- og forsyningskæder, herunder tab af afgrøder efter høst, 
skal reduceres.

• Delmål 12.4: Inden 2020 skal der opnås en miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier og 
affald i hele deres livscyklus, i overensstemmelse med de aftalte internationale rammer, og 
udledning til luft, vand og jord skal væsentligt reduceres for at minimere negative indvirkninger 
på menneskers sundhed og miljøet.

• Delmål 12.5: Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gennem forebyggelse, 
reduktion, genvinding og genbrug.
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• Delmål 12.6: Virksomheder, især store og transnationale virksomheder, skal opfordres til at 
benytte bæredygtig praksis og til at integrere oplysninger om bæredygtighed i deres 
rapporteringscyklus.

• Delmål 12.7: Der skal fremmes bæredygtige offentlige indkøbspraksis i overensstemmelse med 
nationale politikker og prioriteter.

• Delmål 13.1: Modstandskraft og tilpasningsevne til klimarelaterede risici og naturkatastrofer i 
alle lande skal styrkes.

• Delmål 13.2: Tiltag mod klimaforandringer skal integreres i nationale politikker, strategier og 
planlægning.

• Delmål 14.1: Inden 2025 skal alle former for havforurening forhindres og væsentligt reduceres, 
især forurening forårsaget af landbaserede aktiviteter, herunder havaffald og forurening med 
næringsstoffer.

• Delmål 14.2: Inden 2020 skal hav- og kystnære økosystemer beskyttes og forvaltes 
bæredygtigt for at undgå væsentlige negative indvirkninger, bl.a. ved at styrke deres 
modstandskraft og ved at genoprette dem for at opnå sunde og produktive have.

• Delmål 14.3: Indvirkningen af forsuringen af havene skal minimeres og håndteres, bl.a. 
gennem øget videnskabeligt samarbejde på alle niveauer.

• Delmål 14.4: Inden 2020 skal fiskeri reguleres effektivt, og der skal sættes en stopper for 
overfiskeri, for ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri og for destruktive fiskerimetoder. Der 
skal implementeres videnskabeligt baserede forvaltningsplaner for at genoprette fiskebestande 
hurtigst muligt, og som minimum til niveauer, der giver et bæredygtigt udbytte vurderet efter 
deres biologiske karakteristika.

• Delmål 14.5: Inden 2020 skal mindst 10 procent af kyst- og havområder være beskyttet, i 
overensstemmelse med national og international lovgivning og baseret på den bedste 
tilgængelige videnskabelige information.

• Delmål 14.b: Småfiskere skal gives adgang til havets ressourcer og markeder.
• Delmål 15.1: Inden 2020 skal der sikres bevarelse, genoprettelse og bæredygtig brug af 

økosystemer på land og i ferskvand og deres tjenesteydelser, specielt skove, vådområder, 
bjerge og tørområder i henhold til forpligtigelser under internationale aftaler.

• Delmål 15.2: Inden 2020 skal bæredygtig forvaltning af alle typer af skove fremmes, 
skovrydning skal stoppes, forringede skove skal genskabes og skovrejsning og skovtilplantning 
skal væsentligt øges set.

• Delmål 15.3: Inden 2030 skal ørkendannelse bekæmpes, forringet land og jord genoprettes, 
herunder land påvirket af ørkendannelse, tørke og oversvømmelse, og det skal forsøges at opnå 
en jordforringelsesneutral verden.

• Delmål 15.5: Der skal tages omgående og væsentlig handling for at begrænse forringelse af 
naturlige levesteder, stoppe tab af biodiversitet og, inden 2020, beskytte og forhindre 
udryddelse af truede arter.

• Delmål 15.8: Inden 2020 skal der introduceres foranstaltninger for at forhindre indførelsen og 
væsentligt begrænses indvirkningen af invasive arter på land- og i vandøkosystemer, og der 
skal kontrolleres eller udryddes de prioriterede arter.

• Delmål 15.9: Inden 2020 skal der integreres økosystem- og biodiversitetsværdier i national og 
lokal planlægning, i udviklingsprocesser, og i fattigdomsbekæmpelsesstrategier og redegørelser.

• Delmål 16.1: Alle former for vold og voldsrelateret dødsfald skal reduceres væsentligt overalt.
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