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Interesse afklaring for Højvandsdige ved Enø og Lungshave 

Ejendomme og værdier på Enø og Lungshave har i flere omgange været 

truede af forhøjet vandstand, senest bl.a. 1. og 2. november 2006, hvor 

niveauet nåede 165 cm DVR90 over daglig vande. På grund af 

oversvømmelsestruslen er Næstved Kommune af en række grundejere og 

interesseforeninger på Enø og Lungshave, blevet bedt om at overtage et 

projektforslag om højvandsbeskyttelse og klimasikring af ejendomme på de 

oversvømmelsestruede områder. 

 

Før Næstved Kommune må overtage projektetforslaget, skal der jf. 

Kystbeskyttelsesloven foretages en afklaring blandt de grundejere, som vil 

blive berørt af projektet.  

 

En afklaring er ikke et endeligt ja fra grundejerne, men en tilkendegivelse 

af at det er et kystbeskyttelsesprojekt, som er så relevant at man mener, 

det er værd at arbejde videre med – og som grundejerne mener man vil 

kunne give sin opbakning, når det gennembearbejdet. 

 

Kort om projektetforslaget 

Der er tale om et forslag som skal justeres og tilpasses, men 

hovedtrækkende i ansøgningen er, at etablere kystbeskyttelse til en højde 

af 200 cm DVR90 over daglig vand -  i form af et græsklædt jorddige eller 

spunsvæg fra Græshoppebroen på østsiden frem til hvor terrænet stiger 

ved Reedtzholm samt lukning af et ca. 150 meter langt ”hul” ved 

Gerbredgårdsvej på østsiden til kote 225 cm DVR90. 

 Oversigtskort og projektbeskrivelse kan ses på vedhæftede link: 

 

http://www.naestved.dk/kystbeskyttelse 
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Finansieringen af projektet skal ske af de grundejere og interessenter, som 

får gavn af beskyttelsen. dvs. der udarbejdes en fordelingsnøgle for 

udgifterne. 

 

Behov for Højvandsdige 

Projektet har været i høring hos kystdirektoratet, som har vurderet, at der 

er behov for kystbeskyttelse. 

Kystdirektoratets udtalelse kan ses på dette link: 

http://www.naestved.dk/kystbeskyttelse 

 

Orienteringsmøde 

For at undgå misforståelser og få afklaret alle spørgsmål til projektet, 

afholder Næstved Kommune et orienteringsmøde for alle der har interesse 

i projektet, på Dancenter, Enø Kystvej 55, 4736 Karrebæksminde -  den 8. 

September 2016 kl. 18:30 til 21. 

 

På mødet vil der blive orienteret om den lovbestemte sagsgang jf. 

Kystbeskyttelsesloven og om selve projektet og finansiering. 

 

Først efter orienteringsmødet vil Næstved Kommune beslutte om man 

vurderer, at der er så stor interesse for projektforslaget, at man ønsker at 

fremme det. 

 

Hvis i ønsker at vide mere om kystbeskyttelse og processen i 

kystbeskyttelsessager er her et link til vejledning om lov til kystbeskyttelse: 

http://www.naestved.dk/kystbeskyttelse  

Eller 

www.kyst.dk 

 

 

Venlig hilsen 

 

Tommy Skov 

Grundvand- & Vandløbsmedarbejder 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nb: For at informerer alle -  er dette brev er sendt til alle ejere, lejere, beboer og virksomheder 

på Enø og Lungshave. Det er derfor muligt, at i vil få dette brev i flere eksemplarer – hvilket vi 

beklager. 
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