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1 Baggrund
Køge Kommune har siden starten af 2015 arbejdet på en løsning til at beskytte
byområderne langs kysten imod oversvømmelser fra Køge Bugt. Det skyldes, at
kommunens klimatilpasningsplan fra 2014 viste, at byområderne langs kysten ligger udsat i forbindelse med stormflodshændelser, der vil kunne medføre tab af
store værdier i områderne. Staten har desuden udpeget kystzonen til Køge Bugt
som risikoområde for oversvømmelse i Oversvømmelsesdirektivet.
Køge Byråd vedtog den 20. marts 2018, at der skulle arbejdes videre med en
kystbeskyttelsessløsning herunder udarbejdelse af et kystteknisk projekt til myndighedsgodkendelse med forslag til bidragsfordeling m.v. Den 12. juni 2018 besluttede kommunen, at der skal gennemføres en miljøkonsekvensvurdering (VVM)
af projektet. Nærværende notat indeholder en afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold og omfang som led i VVM-processen.

1.1 Projektet
Kystbeskyttelsesprojektet dækker kommunens kyststrækning, og er en oversvømmelsessikring, der skal kunne holde havvandet ude af oversvømmelsestruet
bagland.
Projektet er opdelt i tre områder:
Område 1: Den nordlige del omfatter kyststrækningen fra kommunegrænsen mod
Solrød Kommune til Køge Marina. På denne strækning planlægger kommunen at
etablere et landdige imellem Københavnsvej og lagunen. Fra Nordstranden til Revlen etablerer kommunen en rekreativ cykelsti på toppen af diget, og fra Revlen til
kommunegrænsen etableres der eventuelt en trampesti på toppen af diget.
Område 2: Den centrale del af kyststrækningen løber fra Køge Marina til Dyrskuepladsen ved Søndre Havn. På denne del består sikringen hovedsageligt af en højvandsmur samt en højvandssluse ved Køge Å.
Område 3: Den sydlige del omfatter kyststrækningen fra Køge Kyst til Tryggevælde Å ved kommunegrænsen mod Stevns Kommune. På denne del etableres et dige, hvor Strandvejen ligger lavt, med henblik på at beskytte vejen og de bagvedliggende områder.
Der etableres sluser/højvandslukker i de åer/vandløb, der gennemskærer projektstrækningen.
Der arbejdes i forbindelse med digerne, sluserne og højvandsmurene med en sikringshøjde på 2,80 m.
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2 VVM-pligt efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter
Den foreslåede kystsikringsløsning omfatter etablering af landiger, højvandsmure
og sluser for at forhindre oversvømmelse af landarealer i stormflodssituationer.
Kystbeskyttelsesprojektets anlæg er omfattet af bilag 2, nr. 10k (andre konstruktioner til beskyttelse mod havet) i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK nr. 448 af 10/05/2017). Projekter omfattet af bilag 2 er som udgangspunkt screeningsspligtige med henblik på at
træffe afgørelse om eventuel VVM-pligt. En gennemført konsekvensvurdering af
Natura 2000-områder langs kyststrækningen konkluderer, at det ikke kan afvises,
at etablering af landdige vil skade to naturtyper, hvoraf den ene er prioriteret. Miljøvurderingslovens bestemmelser tolkes således, at for et anlæg på bilag 2, hvor
der er krav om udarbejdelsen af en Natura 2000-konsekvensvurdering, må antages at påvirke miljøet væsentligt. Derfor er projektet VVM-pligtigt, og projektet
skal undergå en miljøvurdering. Køge Kommune har derfor den 22. maj 2018 iht.
lovens §18, stk. 2 ansøgt om, at projektet skal undergå en miljøvurdering. Derfor
ansøges der ikke om en screeningsafgørelse om pligt til miljøvurdering, hvorimod
der skrides direkte til afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold i dette
notat.
Der skal gennemføres en miljøkonsekvensvurdering af projektet og bygherre skal
udarbejde en miljøkonsekvensrapport, der vurderer, om projektet kan få væsentlig
indvirkning på miljøet.

2.1 Lovkrav til indholdet af miljøkonsekvensrapporten
Miljøkonsekvensrapporten skal udarbejdes således, at den opfylder kravene beskrevet i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter (LBK nr. 448 af 10/05/2017). Det forventede indhold i miljøkonsekvensvurderingsrapporten er beskrevet i § 20 og bilag 7.
Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde en beskrivelse af projektet med oplysninger om projektets placering, udformning, dimensioner og andre relevante særkender. Derudover skal der indgå en beskrivelse af projektets forventede væsentlige indvirkninger på miljøet, samt de foranstaltninger, der påtænkes truffet for at
undgå, forebygge eller begrænse og om muligt neutralisere forventede væsentlige
skadelige indvirkninger på miljøet. Rapporten skal ligeledes indeholde en beskrivelse af de rimelige alternativer, som bygherren har undersøgt, og som er relevante for projektet og dets særlige karakteristika, og en angivelse af hovedårsagerne til den valgte løsning under hensyntagen til projektets indvirkninger af miljøet.
Miljøkonsekvensrapporten skal beskrive og vurdere den sandsynlige væsentlige
indvirkning på miljøet. Ved miljøet forstås befolkningen og menneskers sundhed,
den biologiske mangfoldighed, jordarealer, jordbund, vand, luft og klima, materielle goder, kulturarv og landskab og samspillet mellem ovenstående faktorer.

2.2 Afgrænsningsnotat for kystsikringsprojektet i Køge
Kommune
Et afgrænsningsnotat er en tidlig fastlæggelse af, hvad en miljøkonsekvensrapport
skal indeholde, og er en vigtig forudsætning for en god miljøvurderingsprocedure.
Afgrænsningsnotatet udgør myndighedernes bestilling til bygherre og rådgiver forud for udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporten. Her fastlægges, hvilke miljøvurderinger, der skal gennemføres for samlet at kunne vurdere anlæggets miljømæssige konsekvenser.
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Afgrænsningen fastlægger, hvor omfattende og detaljerede oplysninger, der skal
fremgå i miljøkonsekvensrapporten, herunder om og i hvilket omfang, der skal udføres feltundersøgelser og beregninger som grundlag for miljøvurderingerne.
Som en del af miljøvurderingsprocessen er der gennemført en foroffentlighedsfase
(idéfase) med henblik på den endelige afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens
indhold. Høringsperioden har varet i 4 uger, fra 3. september 2018 til 1. oktober
2018. Ydermere har der været afholdt en høring af berørte myndigheder (fra 17.
september 2018 til 1. oktober). Der er i høringen indkommet høringssvar fra i alt
15 høringssvar fra borgere, virksomheder og myndigheder, som blandt andet har
kommet med forslag til, hvad de ønsker undersøgt.
Høringssvar fra første offentlighedsfase er indarbejdet i afgrænsningen i relevant
omfang.

2.2.1

Afgrænsning af indhold i Miljøkonsekvensrapporten
I Tabel 1 fremgår en afgrænsning af de faglige emner i miljøkonsekvensrapporten.
Miljøkonsekvensrapporten behøver ikke følge samme struktur som emne-tabellen i
afgrænsningsnotatet, men det er afgørende, at krav stillet i afgrænsningsnotatet
er dækket i de efterfølgende beskrivelser og vurderinger.
Med bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 448 af 10/05/2017) er det intentionen, at afgrænsningsfasen kan anvendes til at fravælge emner, hvor det på forhånd kan afvises, at projektet vil medføre væsentlige påvirkninger.
Som det fremgår af Tabel 1, er det vurderet, at følgende emner kan fravælges
(scopes ud): Lys, varme, stråling, affald, luft, klima, materielle goder og grænseoverskridende påvirkninger, idet det er vurderet, at der ikke er potentielt væsentlige miljøpåvirkninger forbundet hermed.
Høringssvar fra første offentlighedsfase er indarbejdet i afgrænsningen.

2.2.2

Miljøvurderinger
Miljøvurderingerne foretages med udgangspunkt i dispositionsforslaget med efterfølgende mindre projektændringer undervejs i processen.
Det vil for alle faglige emner i miljøvurderingsrapporten fremgå, hvilke tekniske
løsninger og anlægsmetoder miljøvurderingen tager udgangspunkt i.
Hvis det vurderes, at der kan blive tale om en væsentlig miljøpåvirkning, skal der i
miljøkonsekvensrapporten foreslås afværgeforanstaltninger, herunder eksempelvis
begrænsninger i anlægsperioder, anlægsmetoder eller ændringer af det tekniske
projekt eller udpegning af erstatningsnatur eller lign.
Såfremt der vurderes behov for overvågning med henblik på at kunne identificere
uforudsete negative påvirkninger som følge af projektet udarbejdes forslag til
overvågningsprogram.
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3 Projektbeskrivelse af det kysttekniske skitseprojekt
3.1 Område 1 – Solrød kommunegrænse til Køge Marina
Der etableres et landige på havværts side af boligerne langs Københavnsvej (

Figur 3.1).

I den nordligste del af Køge Kommune fra Skensved Å til Lystbådehavnen i syd kommer det nye landdige til - med et blødt forløb langs afgrænsningen
til naturområderne - at følge og beskytte de kystnære og bagvedliggende bolig- og
erhvervsområder. Langs det meste af strækningen i område 1 er store dele af området havværts Københavnsvej Natura 2000-område. For samtlige digestrækninger på havværts side af Københavnsvej er diget om muligt trukket udenfor Natura
2000-området, men enkelte steder krydses Natura 2000-områdets afgrænsning.
5

Digeforløbet veksler mellem placering tæt på Københavnsvej og placering havværts for bebyggelser i området. Digets opbygning varierer ligeledes fra normalt
lerdige til lerdige med cykelsti på digekronen.
Løsningen tager udgangspunkt i en nødvendig sikringshøjde på +2,8 m DVR90,
hertil kan der evt. komme justeringer i form af tillæg på 0,2 m ved enkelte lokaliteter som følge af hensyntagen til bølgepåvirkninger.
I den nordligste del er diget et lerdige i traditionel opbygning med en sandkerne
med leroverlejring, der er tilsået med græs. Fra Revlen, lige nord for rensningsanlægget på Københavnsvej, og til digets afslutning ved Køge Marina er digekronen
udvidet til at omfatte en 2,5 m bred cykelsti.
Der etableres højvandsluser i Skensved Å og ved Snogebækken. Disse højvandssluser skal normalt stå åbne for at optimere vand- og faunapassage og kun lukkes
ved varsel om stormflod. Overfladeafstrømning og bølgeoverskyl håndteres med
højvandslukker med kontraventil langs grøften på bagsiden af diget. Ved samtidighed af høj ydre vandstand og større nedbørshændelser skal der kunne etableres pumpeløsning med enten permanente eller beredskabsmæssige pumper.
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Figur 3.1 Område 1: Landdige med græsdække, der beskytter boliger og virksomheder mod oversvømmelse og med cykelsti på den sydlige del af diget.

3.2 Område 2 - Køge by og havn
Området omfatter strækningen fra Ellebæk Nords udløb ved lystbådehavnen til
den sydlige del af Køge by syd for Køge Kysts område Søndre Havn. Køge by er
stormflodsteknisk opdelt i to områder: Lystbådehavnen og Køge Havn. Hvis der
kommer vand ind gennem bare ét af disse områder i en stormflod, så oversvømmes store dele af Køge by. Derfor skal sikringsniveauet være ensartet højt. Køge
Kyst og Erhvervshavnen er defineret oversvømmelsessikret, og Køge Kyst og Erhvervshavnen har ansvaret for at opretholde sikringsniveauet i hver af deres område.
Lystbådehavnen sikres ved etablering af et lerdige kombineret med en permanent
7

højvandsmur med højvandsskot. Nedbør og anden overfladevand skal fanges i
grøfter og pumpes udenfor diget eller håndteres med afløbsledninger med kontraventiler og ledes ud til Køge Bugt.

Figur 3.2 Område 2: Mod nord Lystbådehavnen med ydre kombineret sikringsanlæg og mod syd
Køge Havn med erhvervshavn, inderhavn og Køge Kyst

Køge Havn består af en aktiv erhvervshavn og en rekreativ inderhavn. Erhvervshavnen planlægges beskyttet primært af højvandsmure med højvandsskot, der
placeres, så de leverer permanent sikringsniveau uden indskrænkning i arealanvendelse. Ved at lægge højvandsbeskyttelsen tæt på huse, mure og eksisterende
indhegninger, bliver begrænsningerne i adgangsveje etc. minimeret. Højvandsmuren placeres væk fra vejnettet, så biler, lastbiler og togvogne stadig kan transportere gods relativt uhindret. For adgangsveje er muren erstattet af højvandsskot.
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Der skal etableres en højvandssluse i Køge Å, så lokale oversvømmelser i fremtiden forhindres. Ved at placere permanente propellerpumper kan Køge Å eventuelt
pumpes ned til et lavt niveau ved varsel om samtidighed af skybrud og stormflod
for at forebygge oversvømmelser.
Køge Kyst-området i havnens sydlige ende markerer starten på område 3.

3.3 Område 3 – Køge Kyst, Søndre Strand til Tryggevælde Å
Strækningen er kendetegnet af strandengen i kystzonen mellem Køge Kyst og
Tryggevælde Å’s udløb. Langs strandengen ligger en strandskov, hvori der ligger
en række af sommerhuse. Bag strandengen og strandskoven er Strandvejen, der
går fra Køge By til kommunegrænsen mod syd, anlagt højt med store dele af vejoverfladen over den valgte sikringskote på 2,8 m DVR90. Vejen indgår derfor som
primær højvandsikring i løsningen over store strækninger. Højvandsbeskyttelsen
på denne strækning vil derfor fungere som en ren infrastrukturel højvandsbeskyttelse, der beskytter Strandvejen i tilfælde af højvande til 2,8 m DVR90.
Fra Køge Kyst til Strandvejen etableres et lerdige med cykelsti lige landværts afgrænsningen for §3-naturfredningen. Hvor dette dige rammer Strandvejen, etableres et lerdige på havværts side af Strandvejens vejkasse, som vil beskytte
Strandvejen på den strækning, hvor der ellers vil ske oversvømmelse ved en
vandstigning på +2,8 m DVR90.
Der etableres sluser ved Vedskølle Å’s udløb. Fra syd for indkørsel til Strandvejen
nr. 219 til vejen til Tryggevælde-slusen, der støder op til Strandvejen, etableres
lerdige Der etableres lokal skråningsbeskyttelse i læsiden (nord for) af Tryggevælde Å’s udløb.
I tilfælde af kombinerede hændelser af høj vandstand i havet og skybrud vil det
lavtliggende terræn bag højvandsslusen ved Vedskølle Å, kunne modtage store
mængder regnvand, og åen vil fungere som pumpesump, hvor man kan løfte vandet over Strandvejen med midlertidige beredskabspumper.
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Figur 3.3 Strandvejsdigets placering langs Strandvejen.

3.3.1

Anlæg
Diget anlægges efter traditionel opbygning, hvor ler anlægges på kerne af eksisterende/tilført sand. Diget anlægges med hældning på anlæg 1:3 på for- og
bagskråning i hele digets længde, da bølgeoverskyl og bølgebelastning de fleste
steder er beregnet til ikke at påvirke digets stabilitet. På enkelte strækninger/lokaliter anlægges diget evt. med hældningen 1:5.
De fleste steder langs strækningen i område 1 er diget placeret tilbagetrukket tæt
på Københavnsvej. Terrænoverfladen er her relativt højt beliggende i ca. kote 1-
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1,5 og digehøjden bliver her derfor ikke mere end 1,3 - 1,8 m, således at diget
bliver opført i kote 2,80.
I område 3 syd for Køge by og havn er store dele af Strandvejens vejoverflade
over den valgte sikringskote på 2,8 m DVR90, hvorfor vejen indgår i den primære
højvandssikring, og der derfor kun skal etableres dige på dele af strækningen.
Højvandsmure, der etableres i område 2, bliver enten præstøbt elementvis og
samlet på lokaliteten, eller også bliver højvandsmuren in situ-støbt.
Det etableres højvandssluser i en række å-udløb, mens overfladeafstrømning og
bølgeoverskyl håndteres med højvandslukker med kontraventil langs grøften på
bagsiden af diget. Der forberedes ligeledes til etablering af mobile eller permanente pumper, med pumpehus, pumpesumpe mv.

3.3.2

Miljøpåvirkninger under anlæg og i drift
Anlægsfasen forventes at være af 6-12 måneders varighed. I anlægsfasen gennemføres en række anlægsaktiviteter, som vil påvirke det omgivende miljø. De
primære påvirkninger forventes at være støj og vibrationer fra entrepenørmaskiner, støv samt trafik fra transportaktiviteter til og fra anlægsområdet. Andre påvirkninger i anlægsfasen, der undersøges nærmere, er påvirkning af overfladevand, vandkvalitet og håndtering af eventuel jordforurening.
Da diget på strækningens nordlige del i område 1 skal anlægges på eller i umiddelbar nærhed af naturbeskyttede arealer (Natura 2000 område-Ølsemagle Revle
og Staunings Ø), skal anlægsarbejdet så vidt muligt foregå uden at skade naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget. For at minimere påvirkningen af de beskyttede strandengsarealer og øvrige naturområder foretages så meget af anlægsarbejdet fra landværts side af diget som muligt. Desuden vil anlægsarbejdet
med diget nær/i Natura 2000 området blive udført udenfor fuglenes yngletid.
Langs strækningen i område 3 er der flere kulturarvsarealer samt arealfredninger
og fortidsmindefredninger og en eventuel påvirkning af disse skal undersøges
nærmere. Den sydligste del af diget vil berøre kanten af Natura 2000-område
Tryggevælde Ådal, og her skal anlægsarbejdet udføres med størst muligt hensyn
som beskrevet ovenfor.

3.4 Alternativer
I 2015 blev der gennemført en screening af mulige tiltag til klimasikring for hele
Køge Kommune mod stormflod og stigende havvandsstand, herunder blev der udarbejdet et skitseprojekt, med 10 mulige forslag til sikring af henholdsvis den
nordlige, den centrale og den sydlige del af Køge kommunes kystnære oversvømmelsestruede landområde.
På baggrund af løsningsforslagene valgte Køge Kommune at gå videre med 1-2
løsninger for hvert af de tre områder i kommunen. I det nordlige område (område
1) med naturområdet i Køge Bugt barrieresystem blev der udover den valgte løsning med et landdige undersøgt en højvandsbeskyttelselse i form af et klitdige i
forklitten langs barrierehalvøen.
I det sydlige område blev undersøgt et stranddige beliggende havværts strandvejen og de sommerhuse, der er lokaliseret på havværts side af denne, som alternativ til det valgte strandvejsdige. Denne løsning vil yde beskyttelse af sommerhusene.
I idéfasen er der indkommet yderligere alternative løsningsforslag. I nord (område
1) har en række beboere foreslået en løsning, hvor landdiget på en delstrækning
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omkring beboelsen på Københavnsvej og Havstokken er erstattet med højvandsmur kombineret med mobile skotter. Muren er rykket tættere på boligerne. I
syd (Område 3) har Vallø Stift foreslået en stranddige, som er rykket tættere på
sommerhusene i forhold den tidligere undersøgte stranddigeløsning.
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Tabel 1: Afgrænsning af de faglige emner i miljøkonsekvensrapporten for kystsikring i
Køge Kommune

Punkt i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter (LBK nr. 448 af
10/05/2017).

Håndtering i den konkrete sag

En beskrivelse af projektet, herunder navnlig:

Pkt. a - c

a) en beskrivelse af projektets placering

En beskrivelse af anlæggets fysiske udformning og karakteristika, ligesom arealanvendelsesbehovet under
anlægs- og driftsfasen vil blive beskrevet i miljøkonsekvensvurderingen med angivelse af anlæg på kortbilag.

b) en beskrivelse af hele projektets fysiske karakteristika, herunder, hvor det er relevant,
fornødne nedrivningsarbejder og arealanvendelsesbehovet i anlægs- og driftsfaserne
c) en beskrivelse af de væsentligste karakteristika ved projektets driftsfase (navnlig en eventuel produktionsproces), f.eks. energibehov og
energiforbrug, typen og mængden af de anvendte materialer og naturressourcer (herunder
vand, jordarealer, jordbund og biodiversitet)
d) et skøn efter type og mængde over forventede reststoffer og emissioner (såsom vand-,
luft-, jordbunds- og undergrundsforurening,
støj, vibrationer, lys, varme, stråling) og
mængder og typer af affald produceret i an-

Den fysiske udformning af kystsikringsanlæggene beskrives. For eventuelle midlertidige anlæg beskrives
omfang og placering.
Pkt. d
Der vil desuden på et overordnet niveau indgå en beskrivelse af typer og mængder af de materialer, der
anvendes til gennemførelse af kystbeskyttelsesprojektet samt de afledte emissioner. Der vil som udgangspunkt kun blive anvendt materialer, som er almindeligt forekommende i anlægsprojekter. Det skal
vurderes om anvendelsen af store mængder moræneler mm. til kystsikringen kan give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger.
Det forventes med det nuværende kendskab til projektet, at følgende emner med en grøn baggrund i tabellen behandles i miljøkonsekvensrapporten, mens emner med en grå baggrund ikke behandles videre i
miljøkonsekvensrapporten, idet den potentielle miljøpåvirkning ikke vurderes at være væsentlig:
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lægs- og driftsfaserne.



(Bilag 7, pkt. 1)



Støj og vibrationer: Projektet vil både medføre støj og vibrationer i forbindelse med anlægsfasen.
Støj og vibrationer fra anlægsaktiviteter skal estimeres og miljåpåvirkningen vurderes.
Når anlægget er etableret, vil der ved normal drift ikke være støjpåvirkninger og vibrationer. Der kan
forekomme støjpåvirkninger og vibrationer i forbindelse med vedligeholdelsessarbejder.
Jordbund og undergrundsforurening: Til etablering af kystsikringen i form af diger anvendes rene
materialer. Landdiget vil blive anlagt på flere forureningskortlagte arealer (både V1 og V2 kortlagte
arealer), og der vil skulle bortskaffes jord fra f.eks etablering af grøfter. Opgravet forurenet jord håndteres iht. gældende lovgivning, og det forventes ikke, at der ved anlægsarbejderne vil være risiko for
yderligere forurening af jordbunden i forbindelse med evt. bortskaffelse af forurenet jord.

Følgende ressourcer og reststoffer vurderes ikke hhv. forbrugt eller at forekomme i et væsentligt omfang,
hvorved emnerne ikke behandles yderligere i miljøkonsekvensrapporten:


Lys: Der vil være lys på entreprenørmaskiner efter mørkets frembrud i anlægsfasen. Lyspåvirkningen
vil være meget lokal og vil udelukkende forekomme i en kortvarig periode, hvor anlægsarbejderne er i
gang, i det omfang dette sker i mørke timer. Det vurderes derfor, at der ikke er risiko for, at lyspåvirkningen vil være til gene for mennesker og dyr, som færdes på eller i nærheden af kysten. Lyset
kan dog potentielt tiltrække insekter og dermed også flagermus, som jager insekter. Der er ikke risiko
for, at flagermus, fugle eller andre dyr, som spiser insekter, vil kollidere med entreprenørmaskinerne,
idet maskinerne bevæger sig langsomt. Der er derfor ikke risiko for væsentlige påvirkninger som følge
af lys fra anlægsarbejdet, og emnet berøres derfor ikke nærmere i miljøkonsekvensrapporten. Der vil
ikke være lys på kystsikringsanlægget i driftsfasen.



Varme: Der vil ikke ske varmeafgivelse fra kystsikringsanlægget hverken i anlægs- eller driftsfasen,
og emnet er derfor ikke relevant.



Stråling: Der vil ikke forekomme stråling fra kystsikringsanlægget, hverken i anlægs- eller driftsfasen,
og emnet er derfor ikke relevant.



Affald: I forbindelse med anlægsarbejdet vil der kun være bygge- og anlægsaffald i meget små
mængder herunder overskudsjord fra forureningskortlagte områder. Der vil desuden være spildprodukter fra entreprenørmaskinerne. I driftsfasen forventes der ikke affald. Affald og spildprodukter vil altid
blive håndteret i henhold til de gældende bestemmelser og regulativer, og projektet giver ikke anledning til specielle affaldstyper. Alt skal håndteres og bortskaffes iht. gældende bekendtgørelser og regu15

lativer for affaldstyperne, hvorved det forudsættes, at håndteringen sker forsvarligt, og at der derfor
ikke er risiko for en væsentlig miljøpåvirkning. Forhold vedrørende affald vil derfor ikke blive vurderet
yderligere i miljøkonsekvensrapporten.

En beskrivelse af de rimelige alternativer (f.eks.
vedrørende projektets udformning, teknologi,
placering, dimensioner og størrelsesorden),
som bygherren har undersøgt, og som er relevante for det fremlagte projekt og dets særlige
karakteristika, og angivelse af hovedårsagerne
til det trufne valg, herunder en sammenligning
af miljøpåvirkningerne.
(Bilag 7, pkt. 2)



Vand: Det forventes ikke et forbrug af ferskvand i forbindelse med anlægsarbejderne foruden forbrug
på materiel samt i forbindelse med støbning af højvandsmure, pumpefundamenter o.l. I driftsfasen vil
der tilsvarende kun medgå ferskvand forbrugt i det materiel, der anvendes til det løbende vedligehold
af kystsikringen. Tilgængelige vandressourcer vurderes således ikke påvirket i nævneværdigt omfang,
hverken lokalt eller regionalt.



Luft: Anlægsarbejderne, der skal gennemføres i forbindelse med etablering af diger, sluser og højvandsmure, vil medføre emissioner af forurenende stoffer til luften fra det anvendte materiel. Emissionerne vil være sammenlignelige med andre, tilsvarende anlægsprojekter og vil primært forekomme i
en kortvarig periode og i et begrænset omfang, mens anlægsarbejderne står på, samt i forbindelse
med løbende vedligehold af kystsikringen. Udledning af forurenende stoffer til luften vurderes derfor
ikke at medføre væsentlige miljøpåvirkninger.

Miljøkonsekvensrapporten vil indeholde en beskrivelse af de væsentligste alternativer, som bygherren har
undersøgt, samt en begrundelse for den valgte løsning.
I 2015 blev der gennemført en screening af mulige tiltag til klimasikring for hele Køge Kommune mod
stormflod og stigende havvandsstand, herunder blev der udarbejdet et skitseprojekt, med 10 mulige forslag til sikring af henholdsvis den nordlige, den centrale og den sydlige del af Køge kommunes kystnære
oversvømmelsestruede landområde.
På baggrund af løsningsforslagene valgte Køge Kommune at gå videre med 1-2 løsninger for hvert af de
tre områder i kommunen. I det nordlige område (område 1) med naturområdet i Køge Bugt barrieresystem blev der udover den valgte løsning med et landdige undersøgt en højvandsbeskyttelselse i form af et
klitdige i forklitten langs barrierehalvøen. I det sydlige område blev undersøgt et stranddige beliggende
havværts strandvejen og de sommerhuse der er lokaliseret på havværts side af denne som alternativ til
det valgte strandvejsdige. Denne løsning vil yde beskyttelse af sommerhusene. De valgte løsninger betegnes som hovedalternativerne.
I idéfasen for miljøvurderingen er der indkommet høringssvar, som foreslår yderligere løsninger. I nord
(område 1) har en række beboere foreslået en løsning, hvor landdiget på en delstrækning omkring beboelsen på Københavnsvej og Havstokken er erstattet med højvandsmur kombineret med mobile skotter.
Muren er rykket tættere på boligerne. Desuden er der flere borgere, der ønsker klitdiget. I syd (Område
3) har Vallø Stift foreslået en stranddige, som er rykket tættere på sommerhusene i forhold den tidligere
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undersøgte stranddigeløsning.
I rapporten redegøres der derfor ud over hovedalternativerne for nogle yderligere alternativer. I nord inddrages klitdiget samt et alternativ, som på de væsentligste stræk følger beboernes ønsker. Det er dog tilpasset, så alternativet omfatter mere dige end, hvad beboerne har foreslået. I syd undersøges et stranddige rykket tæt på beboelsen, som foreslået af Vallø Stift. De miljømæssige indvirkninger af disse alternativer vil blive undersøgt.
En beskrivelse af de relevante aspekter af den
aktuelle miljøstatus (referencescenarie) og en
kort beskrivelse af dens sandsynlige udvikling,
hvis projektet ikke gennemføres, for så vidt naturlige ændringer i forhold til referencescenariet
kan vurderes ved hjælp af en rimelig indsats på
grundlag af tilgængeligheden af miljøoplysninger og videnskabelig viden.

Den aktuelle miljøstatus for projektområdet beskrives for hvert af de faglige emner, som indgår i miljøkonsekvensrapporten. De faglige emner gennemgås i tabellen herunder.
Der redegøres desuden for den sandsynlige udvikling, hvis projektet ikke gennemføres (det vil sige 0alternativet).

(Bilag 7, pkt. 3)

En beskrivelse af de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer, der kan forventes at blive berørt i væsentlig grad af projektet: befolkningen, menneskers sundhed, biodiversiteten (f.eks. fauna og
flora), jordarealer (f.eks. inddragelse af arealer), jordbund (f.eks. organisk stof, erosion,
komprimering og arealbefæstelse), vand (f.eks.
hydromorfologiske forandringer, kvantitet og
kvalitet), luft, klima (f.eks. drivhusgasemissioner, virkninger, der er relevante for tilpasning),
materielle goder, kulturarven, herunder den arkitektoniske og arkæologiske aspekter, og landskab.
En beskrivelse af projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet som følge af bl.a.:
a) anlæggelsen og tilstedeværelsen af projek-

I det følgende beskrives de faglige emner, med udgangspunkt i de faktorer, der er nævnt i § 20, stk. 4 i
Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK
nr. 448 af 10/05/2017) der iht. miljøvurderingsloven skal indgå i miljøkonsekvensrapporten såfremt det
ikke kan afvises, at de vil blive berørt i væsentlig grad af projektet.
For emner, der ikke vurderes at kunne blive berørt i væsentlig grad af projektet, er der redegjort for,
hvorfor disse ikke behandles yderligere i Miljøkonsekvensrapporten.
Emner med en grøn baggrund behandles i miljøkonsekvensrapporten, mens emner med en grå baggrund
ikke behandles videre i miljøkonsekvensrapporten, idet den potentielle miljøpåvirkning ikke vurderes at
være væsentlig.
Befolkning
Emnet ”befolkning” omfatter for dette projekt friluftsliv og ejendomsværdiændringer som beskrevet i det
følgende.
Friluftsliv og rekreative interesser
Der skal foretages en kortlægning af de rekreative områder og faciliteter i områderne omkring projektet
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tet, herunder, hvor det er relevant, nedrivningsarbejder
b) brugen af naturressourcer, navnlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet, så vidt muligt under hensyntagen til en bæredygtig adgang til disse ressourcer
c) emissionen af forurenende stoffer, støj, vibrationer, lys, varme og stråling, opståelsen af
gener og bortskaffelsen og genvindingen af affald

med udgangspunkt i oplysninger fra kommunens hjemmeside, hjemmesider om turisme, friluftsaktiviteter
og fritidsfiskeri mm. Der bør desuden inddrages informationer fra bl.a tidligere udførte VVM-undersøgelser
af Køge Havn, skitseprojektets byrumsplaner.
Friluftslivet langs Køges kyststrækning skal vurderes med fokus på stier, offentlighedens adgang, naturoplevelser og udsigter.
Ved miljøvurderingen forventes der at være fokus på påvirkninger i form af begrænsninger i adgangsforhold i anlægs- og driftsfase, mens der for driftsfasen vil være særligt fokus på tilgængelighed til kysten og
ændring af oplevelsen af kystlandskabet. Herunder behandles i relevant omfang indirekte påvirkninger af
friluftslivet i form af evt. afledte socioøkonomiske effekter af påviste miljøpåvirkninger.

d) faren for menneskers sundhed, kulturarven
og miljøet (f.eks. på grund af ulykker eller katastrofer)

Trafikafvikling
Det skal foretages en vurdering af, hvorvidt anlægsarbejderne kan påvirke afviklingen af trafik på de nærliggende hovedfærdselsårer, herunder trafikafviklingen på Københavnsvej og Strandvejen.

e) kumulationen af projektets virkninger med
andre eksisterende og/eller godkendte projekter, idet der tages hensyn til eventuelle eksisterende miljøproblemer i forbindelse med områder af særlig miljømæssig betydning, som kan
forventes at blive berørt, eller anvendelsen af
naturressourcer

Ejendomsværdiændringer
Der foretages en overordnet analyse af forhold relateret til bl.a. værdiændringer som følge af kystsikringsprojektet.

f) projektets indvirkning på klimaet (f.eks. arten og omfanget af drivhusgasemissioner) og
projektets sårbarhed over for klimaændringer
g) de anvendte teknologier og stoffer.
Beskrivelsen af de forventede væsentlige virkninger på de i § 20, stk. 4, angivne faktorer bør
omfatte projektets direkte virkninger og i givet
fald dets indirekte, sekundære, kumulative,
grænseoverskridende, kort-, mellem- og langsigtede, vedvarende eller midlertidige samt po-

Beskrivelserne af de ejendomsværdiændringer vil i størst muligt omfang blive baseret på litteraturstudier
af undersøgelser af, hvilke faktorer, der kan påvirke ejendomspriser, herunder såvel værdiforøgende som
værdiforringende faktorer. Det kan være sikringen af ejendomme mod oversvømmelse, eventuelle indhug
i ejendomme samt eventuelle visuelle påvirkninger i form af skæmning af udsigtsforhold eller indbliksgener.
Hvor dette ikke er muligt, beskrives effekterne kvalitativt på baggrund af eventuelle ekspertudsagn.
Menneskers sundhed
Projektet vil både medføre støj og vibrationer samt støv i forbindelse med anlægsfasen. Støj og vibrationer samt støv fra anlægsaktiviteter skal estimeres og påvirkningen på menneskers sundhed vurderes.
Der er ikke risiko for, at anlæg eller drift af kystsikringen vil medføre andre påvirkninger, som kan medføre væsentlige påvirkninger af menneskers sundhed.
Projektets sårbarhed over for større ulykker og/eller katastrofer og eventuelle skadelige virkninger som
følge deraf er beskrevet senere i tabellen som en del af bilag 7, punkt 8 i Bekendtgørelse af lov om miljø18

sitive eller negative virkninger. I beskrivelsen
bør der tages hensyn til de miljøbeskyttelsesmål, der er fastlagt på EU- eller medlemsstatsplan, og som er relevante for projektet.
(Bilag 7, pkt. 4 og 5)

vurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 448 af 10/05/2017).
Biodiversitet
Emnet ”biodiversitet” omfatter marin og terrestrisk dyre- og planteliv, Natura 2000 og bilag IV-arter som
beskrevet i det følgende:
Marint dyre- og planteliv
Projektet foregår på land, og anlægsarbejderne ikke vil afstedkomme f.eks. sedimentation af digemateriale i havmiljøet. Desuden anvendes der udelukkende rene indbygningsmaterialer til anlæggelse af digerne.
Fisk
Det skal nærmere vurderes, hvorvidt projektet påvirker vandring af fisk mellem marine og ferske levesteder som følge af etablering af højvandssluser og -lukker.
Fugle
Område 1 og 3 er af betydning for mange fuglearter. Ølsemagle Revle er vildtreservat med begrænsning
for færdsel i dele af området i perioder af året. Fugle, der yngler i området, hvor der skal skal bygges diger, og trækfugle, som passerer forår og efterår, vurderes at kunne blive påvirket af anlægsarbejderne.
Desuden vil en cykelsti samt en trampesti på landdiget kunne medføre øget trafik af cyklister og gående i
området, som vil kunne påvirke fuglelivet. Støjpåvirkning af fugle som findes på udpegningsgrundlaget af
fuglebeskyttelsesområderne F111 og F110 vil blive vurderet både i anlægs- og driftsfasen.
Der indhentes data fra eksisterende databaser som DOF-basen, Naturdata og Naturbasen til vurdering af
projektets påvirkning på yngle og trækfugle.
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Terrestrisk dyre- og planteliv
Projektet vil påvirke naturforhold på land som følge af etablering af diger i beskyttet natur (§ 3 i naturbeskyttelsesloven) og beskyttede arter, som lever i tilknytning til disse områder. Projektet er udformet under hensyntagen til, at de terrestriske naturområder og de tilknyttede arter påvirkes så lidt som muligt.
De beskyttede naturtyper, som vil kunne blive påvirket, er strandenge, overdrev og søer, som ligger i digetracéet. Sommer 2018 foretages der feltkortlægning af § 3 områder som er lokaliseret i delområde 3,
hvor diget skal etaberes. Herunder eftersøges også forekomst af orkideer i digetraceet, bl.a ringplettet
gøgeurt ved Hotel Hvide Hus.
Diget vil ligeledes påvirke § 3 naturområder i delområde 1, og her vurderes kortlægning at være dækket
af basistilstandskortlægningen i habitatområdet.
Der er flere § 3 beskyttede vandløb som udmunder i Køge Bugt. Håndtering af vandløbsudløb og sikring af
biologiske funktioner vil indgå i det videre projektforløb og i miljøvurderingen.
I delområde 3 er der et fredskovsområde med gamle træer langs Strandvejen. Der udføres feltarbejde
sommer 2018 for registrering af flagermus herunder identifikation af yngletræer.
Der udføres feltundersøgelse af søer i projektområdet for forekomst og vurdering af egnethed for særligt
beskyttelseskrævende paddearter.
Øvrige særligt beskyttede og/eller fredede arter som markfirben, snog og hugorm vurderes ikke at findes
i projektområdet, og de vil ikke blive vurderet nærmere. Skovfirben vurderes at forekomme i området ud
fra registreringer i Naturbasen og vil blive nærmere vurderet.
Projektet vurderes ikke at kunne give væsentlige påvirkninger i forhold til andre arter af pattedyr, svampe
og insekter.
Kortlægningen vil desuden tage udgangspunkt i eksisterende viden fra Danmarks Miljøportal, Naturdata.dk, Naturbasen, relevant faglitteratur og faglige rapporter, ortho-fotos, samt fotos og oplysninger fra
besigtigelser. Det vurderes, at eksisterende data for naturområderne langs kysten er af nyere dato og af
tilstrækkelig høj kvalitet til, at der kan laves kvalificerede og fyldestgørende vurderinger af projektets miljøkonsekvenser.
På baggrund af ovennævnte data foretages miljøvurdering af projektets påvirkninger af natur på land.
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Endvidere vil det blive vurderet, om der er behov for at iværksætte afværgeforanstaltninger for at beskytte plante- og dyreliv på land.
Natura 2000
Ud over at der skal indhentes tilladelse til projektet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 448 af 10/05/2017), skal det sikres, at projektet ikke
vil skade udpegningsgrundlaget for nærliggende Natura 2000-områder.
Vurderingen heraf foretages med udgangspunkt i bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger
samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 896 af 21/06/2016). Det forventes,
at myndighederne vil vurdere, at projektet potentielt kan påvirke internationale naturbeskyttelsesområder
væsentligt, og at der skal foretages en konsekvensvurdering af projektets virkning på de internationale
naturbeskyttelsesområder (jf. bekendtgørelsens § 4).
Natura 2000
Følgende Natura 2000-områder er beliggende i eller tæt ved projektområdet og vurderes potentielt at
kunne påvirkes af projektet:
 Natura 2000 nr. 147 Ølsemagle Revle og Staunings Ø
 Natura 2000 nr. 148 Køge Å
 Natura 2000 nr. 149 Tryggevælde Ådal
Alle tre Natura 2000-område rummer hver et habitatområde. Der er ingen fuglebeskyttelsesområder inden for 5 km fra projektet. I forbindelse med støj vil effekten på fugle fra de to fuglebeskyttelsesområder
F110 og F111 vurderes. Naturinteresser i de enkelte Natura 2000-områder, der vurderes at være i særligt
fokus i forbindelse med projektet, er beskrevet nærmere i det følgende.
Natura 2000-område nr. 147 Ølsemagle Revle og Staunings Ø
I delområde 1 er der i 2016-2017 udført Natura 2000-konsekvensvurderinger af bl.a. et landdige. Disse
vurderinger skal opdateres i forhold til det aktuelle projekt.
Der er både marine og terrestriske naturtyper på udpegningsgrundlaget. Landdiget forventes at medføre
permanent arealinddragelse af habitatnaturtyperne strandeng og lagune. Der kan desuden være indvirkninger på strandengen i forbindelse med anvendelsen arbejdsareal i forbindelse med anlæg af diget.
Tilsvarende skal arealinddragelse ved et klitdige samt en højvandsmurløsning vurderes.
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Natura 2000-område nr. 148 Køge Å
Projektet påvirker ikke direkte Natura 2000-området, da områdets afgrænsning ligger ca. 850 m fra selve
projektområdet. Konsekvensvurderingen skal afklare om aktiviteterne i delområde 2, kan skade arter og
naturtyper på udpegningsgrundlaget under både anlægsperioden og i driftsperioden, herunder en løsning,
hvor Køge Å eventuelt pumpes ned til et lavt niveau ved varsel om samtidighed af skybrud og stormflod for at
forebygge oversvømmelser. Udpegningsgrundlaget omfatter fem naturtyper (næringsrig sø, vandløb, åmudderbanke, urtebræmme og elle- og askeskov) samt fiskearten pigsmerling.

Natura 2000-område nr. 149 Tryggevælde Ådal
Udpegningsgrundlaget omfatter 11 naturtyper og tre arter (kildevældssnegl, skæv vindelsnegl og mygblomst). Projektet berører kanten af Natura 2000-området nær udløbet af Tryggevælde Å i Køge Bugt.
Naturtyperne rigkær og strandeng ligger nærmest projektområdet, og grå-grønklit og strandvold med
flerårige urter ligger umiddelbart på modsatte side af Tryggevælde Å. Konsekvensvurderingen skal afklare
om aktiviteterne i delområde 3 kan skade naturtyper på udpegningsgrundlaget.
De to snegle skæv vindelsnegl og kildevældsvindelsnegl er begge fundet flere steder i våde enge (rigkær)
på åens vestside. Lokaliteterne ligger alle mere end ca. 4 km fra projektområdet. Mygblomst er tidligere
fundet i ådalen, senest i 1987. Mygblomst er i NOVANA-regi blevet eftersøgt uden fund på samme lokalitet i 2004, 2005, 2006 og 2011. Det vurderes umiddelbart, at projektet ikke vil kunne skade arterne på
udpegningsgrundlaget.
Natura 2000-konsekvensvurderingen
Beskrivelser og vurderinger i Natura 2000-konsekvensvurderingerne vil tage udgangspunkt i basisanalyserne og Natura 2000-planerne for de enkelte områder, samt i den tidligere udførte konsekvensvurdering
i delområde 1.
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Jordarealer og jordbund:

Jordarealer og jordbund
Diget skal etableres tværs over forureningskortlagte ejendomme. Det skal undersøges, om diget placeres
oven på eller nær jordforurening, og det vurderes, om anlæg af diget kan få betydning for en senere offentlig indsats over for jord- og grundvandsforurening, der f.eks kan være til risiko for overfladevand. Det
vurderes desuden, om der skabes ændrede nedsivningsforhold, der evt. kan påvirke og sprede eksisterende jord- og grundvandsforurening.
Indragelse af jordarealer ifm. med etablering af diger vurderes.

Vand
Emnet omfatter hydrauliske forhold og vandkvalitet (herunder vandområdeplaner) som beskrevet i det
følgende.
Marint
Etablering af kystsikringsanlægget vil ikke medføre væsentlige ændrede strømnings- og bølgeforhold
langs med kysten. Effekten af en mindre standfodring langs Strandvejen skal dog vurderes.

Vandløb
Der vil i forbindelse med projektet foregå en samling af en lang række grøfter og vandløb til større grøfter/vandløb bag diget for således at minimere antallet af gennemføringer i diget.
Det vurderes, hvorvidt dette kan medføre ændringer af vandstanden i vandløb og evt. lavtliggende områder i baglandet.
Oversvømmelse
Det vil blive undersøgt, hvorvidt etablering af et dige vil kunne medføre øget risiko for oversvømmelse eller forsumpning i forbindelse med skybrud i områderne, hvor der etableres diger.
Vandkvalitet
Faktorer, som kan have indflydelse på vandkvaliteten, er bl.a. tilførsel af næringsstofferne kvælstof og
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fosfor samt miljøfarlige stoffer. Tilførsler af næringsstoffer kan potentielt have en dårlig indflydelse på
vandområdernes iltforhold, og miljøfarlige stoffer kan potentielt påvirke flora og fauna.
Der vil i forbindelse med projektet foregå en samling af en lang række grøfter og vandløb til større grøfter/vandløb bag diget for således at minimere antallet af gennemføringer i diget. Der foretages en vurdering af risiko for udvaskning og spredning af forurenende stoffer og konsekvenserne heraf i de tilfælde,
hvor der etableres grøfter, eller hvor vandføringen i eksisterende grøfter/vandløb ændres indenfor forureningskortlagte arealer.
Vandområdeplaner:
Det skal sikres, at projektet ikke er i strid med målsætningerne i de gældende vandområdeplaner. Derfor
foretages vurderinger i henhold til Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Sjælland. Vurderingerne omkring opfyldelse af målsætningerne i dette vandområde gennemføres i henhold til miljømålsloven, som implementerer det europæiske Vandrammedirektiv i dansk lovgivning. Vurderingen foreslås indsat som et særskilt kapitel i miljøkonsekvensrapporten.
Grundvand
Det skal undersøges, om etablering af diget vil påvirke grundvandets strømningsretning herunder evt.
ændringer i størrelsen af grundvandsstrømmen til nærliggende åer, lagune og hav. Desuden skal det vurderes, om der i området findes grundvandsforurening, som vil kunne påvirkes af en evt. ændring af
strømningsforholdene.
Luft
Anlægsarbejdet vil medføre emissioner af forurenende stoffer til luften i et begrænset omfang. Dette vil
være sammenligneligt med andre større anlægsprojekter på kysten, hvor det erfaringsmæssigt ikke medfører væsentlige påvirkninger af luftkvaliteten på grund af de gode spredningsforhold ved kysten.
Påvirkningen af luftkvaliteten som følge af kystsikringsprojektet vil primært ske i anlægsfasen, og påvirkninger vil være midlertidige og geografisk afgrænset til det område, hvor anlægsarbejdet finder sted.
Samlet set vurderes påvirkningerne som udledning af forurenende stoffer til luften fra anlæg og drift af
kystbeskyttelsen at være ubetydelige, og derfor vil der ikke være tale om væsentlige miljøpåvirkninger.
Udledning af drivhusgasser (såsom CO²) behandles i forbindelse med emnet ”klima”, som er beskrevet
nedenfor.
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På baggrund af ovenstående vil emnet ”luft” ikke blive beskrevet nærmere i Miljøkonsekvensrapporten.
Klima
Emnet ”klima” omfatter traditionelt vurderinger af, hvorvidt et projekt vil påvirke klimaet og dermed bidrage til klimaforandringerne, og i mindre grad hvordan klimaet vil påvirke projektet.
I dette tilfælde er der tale om et klimaprojekt, som iværksættes for at sikre kysten mod oversvømmelser
som følge af stormflodshændelser og havspejlsstigninger som følge af klimaforandringerne. Behovet for
kystbeskyttelsen er således bl.a. opstået som følge af det ændrede klima. Samtidig varetager projektet
andre oversvømmelsesrisici såsom skybrud.
Kystbeskyttelsesprojektet vil have et klimaaftryk og medføre emissioner med CO 2, som primært vil ske i
anlægsfasen, ligesom der i mindre grad vil ske udledninger i forbindelse med det efterfølgende vedligehold af anlægget.
Dette vil være sammenligneligt med andre større anlægsprojekter på kysten, hvor det sædvanligvis ikke
vurderes, at der sker en væsentlig påvirkning af klimaet. Samlet set vurderes påvirkningerne som følge af
udledning af CO2 fra anlæg og drift af kystsikringsanlægget at være ubetydelige, og derfor vil emnet ”klima” ikke blive beskrevet nærmere i miljøkonsekvensrapporten.
Materielle goder
Materielle goder omfatter her infrastruktur.
Infrastruktur
Erhvervshavnen planlægges beskyttet primært af højvandsmure med højvandsskot, der placeres, så de
leverer permanent sikringsniveau uden indskrænkning i arealanvendelse. Ved at lægge højvandsbeskyttelsen tæt på huse, mure og eksisterende indhegninger, bliver begrænsningerne i adgangsveje etc. minimeret. Højvandsmuren placeres væk fra vejnettet, så biler, lastbiler og togvogne stadig kan transportere
gods relativt uhindret. Der vil således ikke være en væsentlig påvirkning af vejforhold/vejadgang og havnedrift som følge af projektet, og dette vil derfor ikke vurderes nærmere i miljøkonsekvensrapporten.
Kulturarv
Emnet ”kulturarv” omfatter arkæologi på land og kulturarv som beskrevet i det følgende.
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Arkæologi på land, kulturarv
Før et anlægsarbejde igangsættes, er bygherren forpligtet til at afsøge området for fortidsminder af kulturhistorisk interesse beskyttet af Museumsloven (LBK nr. 358 af 08/04/2014).
Kystsikringsanlægget forløber gennem flere kulturarvsarealer på anlægsstrækningen. Den inderste del af
havnen er omfattet af kulturarvsareal Køge By mens dele af diget i områdets sydlige del løber gennem
kulturarvsareal Billesborg og kulturarvsareal Strøby Egede, hvor der i de to sidstnævnte områder tidligere
er fundet stenalderbopladser.
Det ansvarlige museum forventes at foretage en arkivalsk kontrol. Det vurderes på baggrund af omfanget
og kvaliteten af den eksisterende viden om de arkæologiske forhold i området og i samarbejde med det
ansvarlige museum, om der være behov for at skulle fremskaffe yderligere viden for at udelukke påvirkning af arkæologiske interesser.
Landskab og visuelle forhold
I det følgende beskrives emnerne landskab og visuelle forhold.

Landskab
Landskabet og de visuelle forhold påvirkes væsentligt af projektet.
Der udarbejdes en oversigtlig landskabsbeskrivelse af eksisterende forhold. Beskrivelsen skal danne
grundlag for vurderingen af projektets påvirkninger af landskabet i miljøkonsekvensrapporten.
Landskabsbeskrivelsen skal indeholde emner relateret til:
• Kortlægning
• Litteraturstudier
• Kort naturgeografisk analyse
• Kort kulturgeografisk analyse
• Kort rumlig, visuel analyse
• Kort landskabskarakterbeskrivelse
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Landskabsbeskrivelsen indarbejdes som et kapitel i miljøkonsekvensrapporten med tekst og illustrationer i
nødvendigt omfang for forståelsen af de landskabelige forhold langs kysten. Anlægsstrækningen kan i beskrivelsen opdeles i delstrækninger, der udvælges med udgangspunkt i myndighedsprojektets tekniske
løsninger og landskabsforholdene.
Kortlægningen foretages på basis af fotoregistreringen, der udføres i forbindelse med analysen af de visuelle forhold for hele strækningen med vægt på de udvalgte delstrækninger.
Eksisterende viden om de kulturhistoriske værdier kortlægges ud fra temaerne ”Fredede områder”, ”Kirkeomgivelser og –byggelinjer”, ”Kulturmiljøer”, ”Arkæologiske fund og kulturarvsarealer”, ”Fredede fortidsminder”, ”Beskyttede sten- og jorddiger” og ”Fredede og bevaringsværdige bygninger og anlæg”. Herefter foretages en samlet, kvalitativ vurdering af påvirkningen fra projektet.
Der foretages en vurdering af projektets påvirkninger af landskabet i forhold til ændrede landskabelige
elementers fremtræden efter projektets gennemførelse.
Visuelle forhold
Projektets visuelle påvirkninger vurderes på baggrund af visualiseringer for udvalgte punkter langst anlægsstrækningen.
Der udarbejdes visualiseringer fra punkter på udvalgte strækninger således at de tekniske løsninger i form
af dige, højvandsmur og sluse visualiseres på repræsentative strækninger/punkter for projektet, og hvor
de visuelle forhold vurderes at blive påvirket mest. Dvs., at det illustreres, hvorledes kystsikringsanlægget
vil se ud på forskellige karakteristiske og specielle typer af lokaliteter. Der er allerede udarbejdet visualiseringer fra punkter på den nordlige kystsikringsstrækning. De specifikke visualiseringspunkter for den
resterende strækning samt evt. supplerende visualiseringer på den nordlige strækning aftales med bygherre/myndighed. Der vil være enkelte visualiseringspunkter fra beboelsen i nord ved Københavnsvej/Havnstokken.
Visualiseringerne fremstilles i høj fotorealistisk kvalitet, visende de eksisterende og de fremtidige forhold
ved forskellige alternative løsninger i dagslys med god sigtbarhed. Da der ikke vil være belysning af eller i
forbindelse med kystsikringsanlægget udarbejdes ikke natvisualiseringer eller beskrivelser heraf.
Det vurderes ikke relevant at udføre visualiseringer fra havet ud for den berørte kyststrækning, da det
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vurderes, at etablering diger, som en forhøjelse af terræn op til kote 2,80, ikke vil kunne påvirke oplevelsen af kystlandskabet set fra havsiden. Den umiddelbart bagvedliggende bebyggelse er højere.
Kumulative effekter
Der foretages en vurdering af projektets kumulative virkninger med andre eksisterende og/eller godkendte projekter, idet der tages hensyn til eventuelle eksisterende miljøproblemer i forbindelse med områder
af særlig miljømæssig betydning, som kan forventes at blive berørt.
Det vil som en del af miljøvurderingsprocessen for hvert af de behandlede emner blive belyst, om der er
andre planer eller projekter, som skal indgå i de kumulative vurderinger.
Grænseoverskridende påvirkninger
Projektområdet ligger mod Køge Bugt/Øresund. Projektet forventes kun at medføre få og geografisk afgrænsede miljøpåvirkninger. Der forventes derfor ikke en skadevirkning på miljøet på tværs af landegrænser.
En beskrivelse af, hvilke metoder eller beviser
der er anvendt til identificeringen og forudberegningen af de væsentlige virkninger på miljøet, herunder oplysninger vedrørende eventuelle
vanskeligheder (f.eks. tekniske mangler eller
manglende viden) i forbindelse med indsamlingen af de krævede oplysninger og vedrørende
de vigtigste usikkerheder.

Miljøkonsekvensrapporten og eventuelle tilhørende baggrundsdokumenter vil indeholde en metodebeskrivelse og beskrivelse af de undersøgte parametre. Ligeledes vil der indgå en beskrivelse af den vurderingsmetode, der anvendes til at vurdere graden af miljøpåvirkningerne.
Der vil desuden indgå en identificering af de væsentligste usikkerheder ved vurderingerne, og manglende
viden og de væsentligste usikkerheder beskrives for de emner, hvor det er relevant. Manglende viden vil
dog løbende blive afklaret igennem miljøvurderingsprocessen og forsøgt udbedret.

(Bilag 7, pkt. 6)

En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger
med henblik på at undgå, forebygge, begrænse
eller om muligt neutralisere identificerede væsentlige skadelige virkninger på miljøet og, om
relevant, af eventuelle foreslåede overvågningsordninger (f.eks. udarbejdelse af en analyse efter projektets afslutning). Denne beskrivelse bør redegøre for, i hvilken grad de væsentlige skadelige virkninger på miljøet undgås,
forebygges, begrænses eller neutraliseres, og

I miljøvurderingsprocessen sker der en løbende afklaring af, hvilke foranstaltninger, der skal anvendes
med henblik på at undgå, nedbringe og om muligt neutralisere de skadelige virkninger på miljøet. Afværgeforanstaltningerne vil blive beskrevet under de enkelte emner og samlet i et sammenfattende afsnit i
miljøkonsekvensrapporten.
Hvis de gennemførte miljøvurderinger viser, at der er behov for at iværksætte overvågning af en eller flere miljøparametre, vil dette blive beskrevet.
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bør dække både anlægs- og driftsfasen.
(Bilag 7, pkt. 7)

En beskrivelse af projektets forventede skadelige virkninger på miljøet som følge af projektets
sårbarhed over for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende
projekt. Relevante foreliggende oplysninger
indhentet via risikovurderinger foretaget i henhold til EU-lovgivning såsom EuropaParlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU
eller Rådets direktiv 2009/71/Euratom eller relevante vurderinger foretaget i henhold til national lovgivning kan bruges til dette formål, forudsat at kravene i nærværende direktiv opfyldes. Beskrivelsen bør, hvor det er relevant, omfatte de påtænkte foranstaltninger til forebyggelse eller afbødning af sådanne begivenheders
væsentlige skadelige virkninger på miljøet og
oplysninger om beredskabet med henblik på og
den foreslåede håndtering af sådanne nødsituationer.

I takt med de forventede havspejlsstigninger i fremtidien vil anlæggets sikringsniveau på længere sigt falde og risikoen for overskyl og digegennembrud med deraf følgende oversvømmelse af baglandet stige.
Der er i valg af løsninger taget højde for fremtidige havspejlsstigninger, idet de valgte sikringsanlæg kan
forhøjes på et senere tidspunkt.
Der er således ikke identiiceret potentielt skadelige virkninger på miljøet som følge af projektets sårbarhed. På denne baggrund beskrives dette ikke nærmere i miljøkonsekvensrapporten.

(Bilag 7, pkt. 8)

Et ikke-teknisk resumé.

Der vil blive udarbejdet et ikke-teknisk resumé i et letlæseligt sprog.

(Bilag 7, pkt. 9)

29

