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AFGØRELSE I HENHOLD TIL KYSTBESKYTTELSESLOVEN -  

KYSTBESKYTTELSE I SAKSKØBING BYOMRÅDE 

  

Guldborgsund Kommune har den 21. januar 2015 modtaget en ansøgning fra Fæl-

lesrådet for Sakskøbing og omegn. Fællesrådet har ansøgt om tilladelse til at etable-

re kystbeskyttelse for at forhindre oversvømmelser af Sakskøbing Byområde ved 

ekstreme højvandssituationer. Fællesrådet ønsker at etablere en højvandssluse på 

det smalleste sted ved Maltrup Vænge i Sakskøbing Fjord og et dige på nordøst- og 

sydvestsiden af fjorden. Højvandssluse og dige ønskes opført med en kronehøjde på 

2,5 m DVR90.  

Kystdirektoratet har den 24. marts 2015 udtalt, at der er behov for højvandsbeskyt-

telse i Sakskøbing og er positive overfor løsningen nævnt ovenfor, men anser en 

kronehøjde på 2,2 m DVR90 som et plausibelt valg. 2,2 m DVR90 udgør design-

vandstanden for en 100-års hændelse, jf. vedlagte udtalelse (bilag 1). Se vedlagte 

kortbilag 3 over Sakskøbing Byområde med angivelse af kote 2,2 m DVR90 og den 

omtrentlige beliggenhed af højvandsslusen. 

Afgørelse 

Teknik og Miljøudvalget har besluttet  

 

 ikke at fremme projektet med en kystbeskyttelsesløsning, der har en krone-

højde på 2,5 m DVR90 og 

 at fremme projektet med en kystbeskyttelsesløsning, der har en kronehøjde 

på 2,2 m DVR90, 

 

idet tilkendegivelserne fra de hørte grundejere viser, at der er fornøden opbakning til 

gennemførelse af projektet med en kystbeskyttelsesløsning, der har en kronehøjde 

på 2,2 m DVR90.  

 

Afgørelsen er truffet med hjemmel i kystbeskyttelseslovens § 2, stk. 2, Lovbekendt-

gørelse nr. 15 af 8. januar 2016. 

 

Afgørelsen kan påklages, hvis klagen vedrører retlige spørgsmål. Klagefristen er 4 

uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Klagen indgives skriftligt til kommunalbesty-

relsen, som videresender klagen til miljø- og fødevareministeren, (se klagevejledning 

nedenfor).  

 



 

 Begrundelse 

På baggrund af høring af grundejerne og Kystdirektoratet har Teknik og Miljøudval-

get besluttet  

 

 ikke at fremme projektet med en kystbeskyttelsesløsning, der har en krone-

højde på 2,5 m DVR90 og 

 at fremme projektet med en kystbeskyttelsesløsning, der har en kronehøjde 

på 2,2 m DVR90.  

 

Teknik og Miljøudvalget har konstateret, at tilkendegivelserne fra de hørte grundejere 

viser, at der er fornøden opbakning til gennemførelse af projektet med en kystbeskyt-

telsesløsning, der har en kronehøjde på 2,2 m DVR90.  

 

Derudover har Kystdirektoratet udtalt, at en kronehøjde for kystbeskyttelsesløsnin-

gen på 2,2 m DVR90 er et plausibelt valg, da denne højde udgør en beregnet (de-

signet) 100-årshændelse for vandstanden. 

 

Teknik og Miljøudvalget ønsker derfor at fremme sagen med en kystbeskyttelsesløs-

ning, der har en kronehøjde på 2,2 m DVR90. 

 

Høringssvar fra Kystdirektoratet og grundejere fremgår nedenfor og af bilag 1 og 2 til 

afgørelsen. 

Redegørelse for sagens indhold 

Guldborgsund Kommune har som nævnt modtaget en ansøgning fra Fællesrådet for 

Sakskøbing og omegn om at etablere en højvandssluse ved Maltrup Vænge i Saks-

købing Fjord og et dige på nordøst- og sydvestsiden af fjorden.  

Guldborgsund Kommune skal i henhold til loven foretage en høring af grundejere og 

Kystdirektoratet. På baggrund af denne høring skal Guldborgsund Kommune beslut-

te, om der skal arbejdes videre med sagen (om sagen skal fremmes). 

Guldborgsund Kommune har besluttet at arbejde videre med sagen med en kystbe-

skyttelsesløsning, der har en kronehøjde på 2,2 m DVR90.  

 

Høring af grundejere og kystdirektorat 

Administrationen har som nævnt afholdt en lovpligtig høring af Kystdirektoratet og af 

grundejerne.  

Den lovpligtige høring af grundejerne blev afholdt i perioden fra den 7. oktober 2015 

til den 1. december 2015, jf. vedlagte grundejerliste med høringssvar (bilag 2). Den 

9. november 2015 afholdt kommunen offentligt grundejermøde i Sakskøbing, hvor 

ca. 50 borgere deltog. 

De grundejere, der er hørt, er grundejere, der vil blive beskyttet, og som har ejen-

domme beliggende mellem havoverfladen og 2,2 meter over havets overflade, jf. 

vedlagte kortbilag 3. Der er i alt 123 grundejere, herunder flere erhvervsejendomme, 

kommunale ejendomme (skole mv.), boligselskaber mv., der er beliggende under 2,2 

m over havets overflade. 

  

 

 



 

 Af besvarelserne kan opgøres følgende: 

  Reageret på 

høringsbrev 

Ønsker du/I at få 

etableret kystbe-

skyttelse (dige og 

højvandssluse)? 

Vil du/I bidrage 

økonomisk til kyst-

beskyttelsen? 

Bemærk- 

ninger 

    Ja Nej Ved 

ikke 

Ja  Nej Ved 

ikke 

  

Antal 41 ud af 123 24 12 3 15 20 4 14 

I % 33,3 19,5 9,8 2,4 12,2 16,3 3,3 11,4 

Oversigt over høringssvar fordelt på matrikler kan ses i vedlagte kortbilag 4 vedr. 

etablering og kortbilag 5 vedr. økonomi.  

Guldborgsund Kommune har ikke deltaget i høringen, selvom kommunen er grund-

ejer, men skal i henhold til loven beslutte, om der skal arbejdes videre med sagen el-

ler ej. Guldborgsund Kommune har som nævnt besluttet at arbejde videre med sa-

gen (at fremme den) med en kystbeskyttelsesløsning, der har en kronehøjde på 2,2 

m DVR90 og er således positive overfor projektet. 

 
Sagens videre forløb 

Idet Guldborgsund Kommune har fremmet projektet med en kystbeskyttelsesløsning, 

der har en kronehøjde på 2,2 m DVR90, skal der udarbejdes et egentligt skitsepro-

jekt med tilhørende økonomisk overslag for anlæg, vedligeholdelsesudgifter samt 

forslag til bidragsfordeling.  

 

Guldborgsund Kommune har besluttet, at udgifterne til forprojektering i første om-

gang finansieres af kommunen. Udgifterne hertil vil blive indregnet i den senere bi-

dragsfordeling af samtlige udgifter. Begrundelsen for at gøre sådan er, at Guldborg-

sund Kommune ejer en væsentlig del af matriklerne (i alt 48) indenfor kote 2,2 m 

DVR90 (jf. vedlagte kortbilag 4 og 5), at kommunen skal bidrage økonomisk til kyst-

beskyttelsen på lige fod med øvrige grundejere, at arealerne udgør et samlet byom-

råde med mange aktører og for at sikre, at projektet ikke går i stå. 

 

Efter skitseprojekteringen mv. vil der blive afholdt et offentligt møde. Mødet vil inde-

holde en redegørelse for planerne om vedligeholdelsen og om forslaget til udgiftsfor-

delingen.  

 

Efter mødet og en høringsperiode skal Guldborgsund Kommune igen beslutte, om 

projektet skal opgives eller fremmes, og i givet fald, hvad der skal udføres, hvem der 

skal udføre det, og hvordan udgifterne skal finansieres og fordeles. Også denne 

gang kan Kommunens afgørelse påklages til miljø- og fødevareministeren. 

 

Klagevejledning 

Kystbeskyttelseslovens § 18. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter loven eller reg-

ler fastsat efter loven kan påklages til miljø- og fødevareministeren af den, afgørel-

sen er rettet til, og af enhver, der må antages at have en væsentlig individuel interes-

se i sagen. 

 

Kystbeskyttelseslovens § 18 stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter loven el-

ler regler fastsat efter loven kan påklages af Danmarks Naturfredningsforening, Fri-

luftsrådet, Grundejernes Landsorganisation og Fritidshusejernes Landsforening. Mil-

jø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at andre lignende interesseorga-

nisationer tillige kan påklage disse afgørelser. 

 



 

 Kystbeskyttelseslovens § 18 stk. 3. En kommunalbestyrelses afgørelse efter § 2, 

stk. 2, kan dog ikke påklages, medmindre klagen vedrører retlige spørgsmål. 

 

Kystbeskyttelseslovens § 18 stk. 4. Klage indgives skriftligt til kommunalbestyrelsen, 

som videresender klagen til miljø- og fødevareministeren med bemærkninger, den 

påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i grundlaget for afgørelsen. 

 

Kystbeskyttelsesloven § 18 stk. 5. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er 

meddelt den pågældende eller offentliggjort. Miljø- og fødevareministeren kan dog se 

bort fra fristen, når omstændighederne taler derfor. 

Kystbeskyttelseslovens § 18 stk. 6. Rettidig klage har opsættende virkning. Dog kan 

den myndighed, der har truffet afgørelsen, bestemme, at uopsættelige reparations- 

og afværgeforanstaltninger skal iværksættes uanset rettidig klage. 

Kystbeskyttelseslovens § 18 stk. 7. En afgørelse i henhold til § 6 kan ikke indbringes 

for domstolene, før afgørelsen har været prøvet i henhold til stk. 1. 

Klagen skal indgives skriftligt til Guldborgsund Kommune, Center for Teknik & Miljø, 

pr. e-mail til natur-miljoe-plan@guldborgsund.dk eller pr. brev til Guldborgsund 

Kommune, Center for Teknik & Miljø, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. Guldborgsund 

Kommune videresender klagen til miljø- og fødevareministeren. 

 

Spørgsmål 

Spørgsmål til afgørelsen mv. kan rettes til Center for Teknik & Miljø ved Maya-Maria 

Madslund, mail mama@guldborgsund.dk, tlf. 5473 1979. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Jakob Lysholdt 

Leder af Miljø 

Maya-Maria Madslund 

Miljøplanlægger 

 
 
 
 

Afgørelsen er fremsendt til: 

 

Miljø- og fødevareministeren, mfvm@mfvm.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, dnguldborgsund-sager@dn.dk 

Friluftsrådet, v/Terkel Jakobsen, jakobsen.terkel@gmail.com 

Grundejernes Landsorganisation, info@ejendomsforeningen.dk 

Fritidshusejernes Landsforening, sekretariat.fl@youseepost.dk 

 

Ansøger: 

Fællesrådet for Sakskøbing og omegn, v. formand Henning Tønning, hen-

ning@toenning.com 

 

Hørte grundejere:  

Se grundejerliste (bilag 2). 
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 Bilag 1 – Kystdirektoratets udtalelse og  Bilag 2 – Liste over hørte grundejere 

(med høringssvar) er vedlagt særskilt. 

 

Bilag 3 

 

Kort over Sakskøbing Byområde med angivelse af kote 2,2 m DVR90 og højvands-

sluse 

 

 
 

Bilag 4 – Grundejernes høringssvar vedr. etablering og Bilag 5 – Grundejernes 

høringssvar vedr. økonomi er vedlagt særskilt. 


