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Hvidbog Risikostyringsplan Nyborg 

Nyborg Kommune har den 19. januar 2021 udsendt et forslag til risikostyringsplan for Nyborg i høring frem 

til den 20. juli.2021.  

Der er indkommet fire høringssvar til forslaget indenfor høringsperioden. 

 

Høringssvar fra Koppers 

Koppers Denmark ApS (Koppers) har en kommentar til udkast til ”Risikostyringsplan Nyborg” angående 

skiltning ved spærring af Dyrehavevej (Actioncard 3) 

Det er beskrevet, at der opstilles skilte med ”Spærret ved Gl. Vindinge” og der laves omkørsel via Vænget. 

 

Der er daglige lastbiltransporter til Koppers, hvor chaufføren ikke nødvendigvis er bekendt med, hvad det 

betyder, at Gl. Vindingevej er spærret. 

De kan blive i tvivl om, hvorvidt de kan passere frem til Koppers. 

Koppers vurderer, at der kan være risiko for, at lastbilerne fejlagtigt følger omkørselsvejen via Vænget og 

derved medfører unødig tung trafik i beboelsesområdet.  

Det foreslås derfor, at det fremgår af skiltningen, at det er muligt at køre til Koppers.  

 

Forslag til skiltning ved afspærring af Dyrehavevej 
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Høringssvar fra Kystdirektoratet 

Kystdirektoratet har modtaget forslag til risikostyringsplan for oversvømmelse fra Nyborg Kommune. 

Kystdirektoratet har gennemgået planen i forhold til om planen opfylder kravene jf. oversvømmelsesloven, 

LBK nr. 1085 af 22/09/2017 og BEK nr. 894 af 21/06/2016. 

 

Kystdirektoratet har ingen bemærkninger til opfyldelse af lovkravene i forslaget til risikostyringsplanen. 

Kystdirektoratet bemærker at det virker til at være en grundt gennemarbejdet plan. Yderligere har 

Kystdirektoratet nedenstående bemærkning til planen til kommunens overvejelse. 

 

Screening for miljøvurdering 

Kystdirektoratet foreslår, at det af afsnittet om miljøvurdering fremgår, at kommunen har udarbejdet en 

miljørapport til risikostyringsplanen, og at miljørapporten beskriver de sandsynlige væsentlige 

miljømæssige påvirkninger inden for temaerne: Biologisk mangfoldighed, fauna og flora, befolkningen og 

menneskers sundhed, vand og materielle goder, herunder arealforbrug. Således kan man ved at læse 

risikostyringsplanen få oplyst, at der er udarbejdet en miljørapport til planen. 
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Høringssvar fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har modtaget Nyborg Kommunes 
høring af forslag til Risikostyringsplan Nyborg. 
 
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har følgende bemærkninger: 
Forsvarsministeriets etablissent, Hjemmeværnsskolen Slipshavn, er 
beliggende på Slipshavn-halvøen, som er en del af delområde III i 
Risikostyringsplanen. 
 
Forsvarsministeriets etablissement er beliggende på del af ejendommen 
matr.nr. 1p Juelsberg Hgd., Nyborg m.fl., som Forsvarsministeriet 
lejer af Juelsberg Gods v/Gregers Juel, jf. bilag. 
 
Forsvarsministeriets etablissent er et meget vigtigt område for Forsvarsministeriet, 
idet etablissementet anvendes til uddannelses- og 
øvelsesvirksomhed af Forsvarsministeriets underlagte myndigheder. 
 
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har igangsat et større byggeprojekt, 
der er planlagt gennemført i perioden 2021-2024, som primært 
har til formål, at erstatte og renovere eksisterende faciliteter 
således disse er tidssvarende. 
 
Projektet omfatter opførelse af en ny indkvarteringsbygning, etablering 
af en pumpebrønd med større pumpekapacitet, nedrivning af 
indkvarteringsfløj og fjernelse af midlertidige pavilloner. 
 
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har en dialog med Nyborg 
Kommune omkring ovenstående projekt og forudsætter derfor, at 
tiltagene i Risikostyringsplanen ikke vil have indflydelse på projektet 
samt medføre begrænsninger på de nuværende og fremtidige militære 
aktiviteter på etablissementet. 
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Høringssvar fra Fortum Waste Solutions A/S 

Nyborg Kommune har i mail af 19.1.2021 udsendt en risikostyringsplan for Nyborg i Høring. Høringsfristen er 

20.7.2021. I mailen blev det samtidigt oplyst, at der ville blive afholdt workshop med større interessenter 

indenfor risikoområdet mht. infrastruktur, forsyningssikkerhed samt virksomhedsdrift. Da Fortum har en rolle 

både som risiko virksomhed og producent af varme, ser vi frem til at blive inviteret til disse workshops, for 

yderligere afklaring og konkretisering af planen. 

 

Fortum synes ikke det er muligt at se, i hvilket omfang de enkelte virksomheder bliver omfattet af nogen 

forpligtelser gennem planen, herunder i hvilket omfang projektet som er beskrevet af COWI bliver bindende.  

 

I risikostyringsplanen er der beskrevet flere projekter, hvor kommunen kan vælge at rejse et kommunalt 

fællesprojekt og bidragsfordele udgifterne efter nytteprincippet. Her er det vigtigt at få præciseret, hvilken 

nøgle der skal betales efter og hvilken indflydelse bidragsyderne har på løsningen. 

 

Fortum vil bakke op om der udarbejdes en tema-lokalplan også for delområde 3. Det vil være hensigtsmæssigt 

for virksomhederne at have retningslinjer for, hvilke foranstaltninger der skal træffes, hvis man vil handle 

klimasikkert ved nybygninger og renoveringer.  

 

Det fremgår af planen at der også skal tages hensyn til miljøet, der er imidlertid ingen anvisninger på, eller 

forslag til hvordan det skal ske, det kan evt. indarbejdes i en tema-lokalplan. 

Med venlig hilsen.  

Fortum Waste Solutions A/S 

 


