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VELKOMMEN  

 

 

Flemming Jantzen 

Udvalgsformand 

Teknik og Miljøudvalget 



BAGGRUND FOR MØDET  

 

Høring af grundejere i Sakskøbing 

Byområde - Udsendt 7. oktober 2015. 

 

Høring frem til 1. december 2015. 

 

Mødet har til formål at præsentere proces, 

lovgivning og ansøgning.  

Mulighed for spørgsmål. 
 

 

 



PROGRAM  

 

1. VELKOMST 

2. PROCEDURE FOR KYSTBESKYTTELSESSAGER 

3. ORIENTERING OM FORSLAG  

4. PAUSE 

5. DEBAT OG SPØRGSMÅL 

 



PROCEDURE FOR 
KYSTBESKYTTELSESSAGER 

 

 

 

 

Frederik Cordes 

Leder af Natur og Plan 

Center for Teknik og Miljø 



KYSTBESKYTTELSES 
LOVEN 

 

Kystbeskyttelse 

 

 

Regler og proces er beskrevet i  

kystbeskyttelsesloven fra 11. marts 2009 

 

 

 

 



KYSTBESKYTTELSES-
LOVEN 
 

§ 1. Formålet med kystbeskyttelse er 

• at beskytte mennesker mod 

oversvømmelser 

• samt ejendom mod oversvømmelser og 

nedbrydning fra havet, fjorde eller andre 

dele af søterritoriet.  

Dette formål varetages ved en afvejning af 

en række hensyn. 



AFVEJNING AF HENSYN: 
Behovet for kystbeskyttelse, 

 

økonomiske hensyn, 

 

Kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og 

miljømæssige kvalitet, 

 

kystlandskabets bevarelse, 

 

naturens frie udfoldelse, 

 

rekreativ udnyttelse af kysten, 

 

sikring af den eksisterende adgang til kysten og 

andre forhold af væsentlig betydning for 

kystbeskyttelse. 



GRUNDEJERS ANSVAR 

Det fremgår af kystdirektoratets  

Vejledning, at  
 

”det er grundejers ansvar at beskytte egen ejendom 

mod oversvømmelse eller erosion fra havet. Det er 

derfor ejerne af de ejendomme, der opnår beskyttelse 

ved et anlæg, der skal udføre 

kystbeskyttelsesforanstaltningerne og afholde 

udgifterne ved etablering, drift og vedligeholdelse.” 

 





MODTAGET ANSØGNING 

Guldborgsund Kommune har i januar 2015 modtaget 

en ansøgning fra Sakskøbing Fællesråd – om tilladelse 

til at etablere kystbeskyttelse for at forhindre 

oversvømmelser af Sakskøbing byområde. 

 



INDLEDENDE  
SONDERING 

 Høring af Kystdirektoratet 

 

 Høring af berørte grundejere 



HØRING  
KYSTDIREKTORATET 
 

Kystdirektoratets udtalelse: 
 

I henhold til oversvømmelserne, der gentagne gange 

har oversvømmet lavtliggende områder og ejendomme i 

Sakskøbing byområde, vurderer Kystdirektoratet, at der 

er behov for højvandsbeskyttelse i form af en 

slusedæmning og et dige langs fjorden. 

Placeringen af en slusedæmning ved det smalleste sted 

af fjorden anses for at være plausibel. Det samme gør 

sig gældende for forhøjelsen af det eksisterende dige på 

sydsiden 
 

” 

 



HØRING  
KYSTDIREKTORATET 
 

Kystdirektoratets udtalelse: 

 

Kystdirektoratet 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 tillæggene for 

bølger og havspejlsstigning tillægges 30 cm ekstra. 

 



HØRING  
GRUNDEJERE 

 Høring af grundejere i Sakskøbing Byområde 
 - Udsendt 7. oktober 2015. 
 
Høring frem til 1. december 2015. 
  

 

 



KYSTBESKYTTELSE I SAKSKØBING – 

KYSTDIREKTORATET ANBEFALER KOTE 2,2 





DEN VIDERE PROCEDURE 

EFTER UDLØB AF 1. HØRING – 

IGANGVÆRENDE -  MED FRIST 1. DECEMBER 

2015 TRÆFFER BYRÅDET BESLUTNING OM : 

• SAGEN  SKAL GÅ VIDERE (FREMMES) – 

ELLER  

• SAGEN STOPPES (IKKE FREMMES) 

 

 

 



BYRÅDET – IKKE 
FREMMER SAGEN? 

Kommunen kan afvise at fremme en sag hvis én af disse kriterier 

er opfyldt: 

• Kystdirektoratet vurderer, at der ikke er behov for 

kystbeskyttelse, 

• Tilkendegivelserne fra de berørte lodsejere helt klart viser, at der 

ikke vil være fornøden opbakning til projektets gennemførelse  

• Projektet findes uforeneligt med hensynet til naturen eller den 

kommunale planlægning for området. 

 

Afgørelsen kan påklages vedr. retlige spørgsmål 

 



BYRÅDET - HVIS SAGEN 
FREMMES   
 
 

Ansøger udarbejder egentligt skitseprojekt 

med: 

Tilhørende økonomisk overslag for 

anlæggelse og vedligeholdelse samt 

forslag til partsfordeling 

 

Herefter: 

Lovpligtigt offentligt møde og høring 



DEN VIDERE PROCEDURE 

EFTER UDLØB AF  2. HØRING TRÆFFER 

BYRÅDET  IGEN  BESLUTNING OM : 

• SAGEN  SKAL GÅ VIDERE (FREMMES) – 

ELLER  

• SAGEN STOPPES (IKKE FREMMES) 

 

 

 





DEN VIDERE PROCEDURE 

HEREFTER  OVERDRAGES SAGEN TIL 

KYSTDIREKTORATET TIL ENDELIG 

BESLUTNING. 

 

 

 

 



ORIENTERING OM FORSLAG 

 

 

 

 

Erik Bohn Jespersen 

Sakskøbing Fællesråd 



















PAUSE  

 

 

 

 

 



SPØRGSMÅL  

 

 

 

 

 



AFSLUTNING 

 

TAK FOR I DAG 

 

 

 

HUSK  FRIST FOR HØRINGSSVAR  

1. DECEMBER 2015 

 

 


