
 

Borgerrepræsentationen den 27. februar 2020, modningsprojekt for 

stormflodssikring med Hvidovre Kommune 

Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune og 

Hvidovre Kommune om modningsprojekt for stormflodssikring ved 

Kalveboderne og økonomi til analyser.  

 

Københavns Kommune modtager 0,9 mio. kr. fra Hvidovre Kommune i 2020 

og Teknik- og Miljøudvalget på den baggrund gives en indtægts- og 

udgiftsbevilling på 0,9 mio. kr. i 2020. Københavns Kommune modtager 1,5 

mio. kr. fra et partnerskab mellem Realdania og Miljø- og 

Fødevareministeriet i 2020, og Teknik- og Miljøudvalget på den baggrund 

gives en indtægtsbevilling på 1,5 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 1,2 mio. kr. 

i 2020. Herudover gives der en udgiftsbevilling på 0,3 mio. kr. til 

Økonomiudvalget til betaling af fondsmoms. 

 

Modningsprojektet forventes afrapporteret til Teknik- og Miljøudvalget i 

slutningen af 2020. 

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning. 

Budgetaftale 2020 af 3. oktober 2019, ”Klima og Kernevelfærd”, punkt 
med TM30 Stormflodssikring af København 

Aftaletekst: ”Højvande fra syd udgør den største risiko for stormflod for 
København, og risikoen forventes at stige. Hvidovre og Københavns 

Kommune har sammen ansøgt om støtte hos det nye partnerskab mellem 

Realdania og Miljø- og Fødevareministeriet, Byerne og det stigende 

havvand. Støtten forudsætter kommunal medfinansiering. Parterne er 

enige om at afsætte finansiering til at konkretisere forslag til 

stormflodssikringen mod syd.  

 

Der afsættes:  

− 0,9 mio. kr. på service i 2020 til konkretisering af stormflodstiltag 

mod syd.”. 

Teknik- og Miljøudvalgets portal den 11. juni 2019, status for 

stormflodssikring   

Orientering om samarbejde mellem Københavns Kommune og Hvidovre 

Kommune om stormflodssikring, hvor det fremgik, at samarbejdet om 

modningsprojektet skal forelægges politisk i begge kommuner.  



Borgerrepræsentationen den 22. juni 2017, stormflodsplan for 

København  

Stormflodsplanen anbefaler, at København sikres mod skader fra stormflod 

og havvandsstigning gennem: 

 En ydre stormflodssikring. 

 Sikringen prioriteres mod syd og derefter mod nord. 

 Sikringsniveau og -økonomi vil svare til en såkaldt 1000 års stormflod 

med mulighed for højere sikringsniveau. 

 Løsninger og finansiering indgår i konkretiseringsfase fra 2018. 

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning. 

 

Borgerrepræsentationen den 10. november 2016, stormflodsplan for 

Københavns Kommune  

Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen skal udarbejde en 

stormflodsplan for København og Københavns Kommunes 

Klimatilpasningsplan fra 2011 bliver ikke revideret.  

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning. 

 

Borgerrepræsentationen den 8. oktober 2015, Risikostyringsplan for 

Køge Bugt Kalveboderne 

Københavns Kommune er i kraft af den danske implementering af 

Oversvømmelsesdirektivet pålagt at udarbejde en risikostyringsplan for Køge 

Bugt Kalveboderne.  

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.  


