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Kystdirektoratets udtalelse til kapitel 1A sag vedr. højvandsbeskyt-
telse af Sakskøbing byområde 

 

Guldborgsund Kommune har den 24. februar 2015 anmodet Kystdirektoratet 
om en udtalelse efter kystbeskyttelseslovens § 2 stk. 1 vedrørende en højvands-
beskyttelse af Sakskøbing byområde. 

 

Kystdirektoratets udtalelse vedr. projektet 

Dele af byområdet i Sakskøbing har i tidens løb flere gange været udsat for gen-
tagende oversvømmelser senest under stormen Bodil, den 5. december 2013, 
hvor vandstanden var op til kote 1,8 m DVR90.  

Den påtænkte højvandsbeskyttelse består af en ny højvandssluse ud for og mel-
lem matr. nr. 7000ai, Sakskøbing Markjorder samt 7i Rørbæk By, Sakskøbing. 
Bredden af fjorden, hvor slusen ønskes etableret, er 35 m. Fra begge landarealer 
etableres der korte dæmninger med henholdsvis 10 m og 15 m i længden. Langs 
med fjorden ønskes et græsareal og en eksisterende sti hævet til kote 2,5 m 
DVR90. 

I henhold til oversvømmelserne, der gentagende gange har oversvømmet lavt-
liggende områder og ejendomme i Sakskøbing byområde, vurderer Kystdirekto-
ratet, at der er behov for højvandsbeskyttelse i form af en slusedæmning og et 
dige langs med fjorden. Placeringen af en slusedæmning ved det smalleste sted 
af fjorden anses for at være plausibel. Det samme gør sig gældende for forhøjel-
sen af det eksisterende dige på sydsiden. 

Det fremgår af ansøgningens bilag 4 af ansøgningen, at den designgivende 
vandstand sættes til en 100-års hændelse. Der bliver endvidere redegjort for 
tillæggene, der indgår i sikringskoten for klimaændringer og bølgeopløb. Kystdi-
rektoratet har dog bemærket, at der anbefales en konstruktionshøjde på 2,5 m 
DVR90, som ligger 30 cm over 100-års designvandstanden. Kystdirektoratet 
finder, at en konstruktionshøjde svarende til en 100-års designvandstand er et 
plausibelt valg. Der er ingen begrundelse for, at sikringskoten inklusiv tillægge-
ne for bølger og havspejlsstigning tillægges 30 cm ekstra. 
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I ansøgningsmaterialet beskrives ikke forholdene omkring udmundingen af 
Sakskøbing Å i fjorden. Kystdirektoratet ønsker i den forbindelse at gøre op-
mærksom på, at der kan opstå en oversvømmelsesfare fra vandløbet i tilfældet 
af, at sluseportene er lukket i en længere periode som følge af en forhøjet vand-
stand i fjorden. I detailprojekteringen af projektet skal en sådan situation nær-
mere belyses.  

Sammen med en analyse af en potentiel oversvømmelsesfare fra vandløbet i 
forbindelse med lukningen af sluseportene, anbefaler Kystdirektoratet også, at 
den fremtidige aflejring af sedimenter i havnen og på ydersiden af slusedæm-
ningen analyseres, idet den planlagte slusedæmning medfører en betydelig ind-
snævring af fjorden fra 35 m til 10 m. 

I forhold til den spunsede dæmning og slusen ønsker Kystdirektoratet at få til-
sendt nogle mere detaljerede tegninger. Endvidere ønskes der en nærmere re-
degørelse for, hvordan driften af slusen, dvs. lukningen af sluseportene, tænkes 
gennemført, især ved valget af manuel betjente sluseporte. 

Det ønskes endvidere oplyst, hvorvidt der allerede er foretaget overvejelser eller 
analyser af projektets påvirkninger i forhold til eventuelt forekommende bilag 
IV-arter, Natura 2000-området samt det udpegede Natur- og Vildtreservat. Det 
samme gælder for en beskyttet eng på nordsiden ved den påtænkte sluse samt et 
beskyttet sten- og jorddige på sydsiden, som kan blive påvirket af terrænhæv-
ningen.  

Er der spørgsmål til overstående eller andre spørgsmål vedr. ansøgning om 
kystbeskyttelsen kan Thorsten Piontkowitz tlf. 21701092, mail tpi@kyst.dk eller 
Ilse Gräber tlf. 41223772 mail igr@kyst.dk kontaktes. 

 

Med venlig hilsen  

 

F. Thorsten Piontkowitz 

 

 

Ilse Gräber 


