
Kystsikringsprojektet på Enø-Lungshave sendes i 8 ugers høring 

Næstved kommune har sammen med Fællesudvalget på Enø-Lungshave udarbejdet et projekt til sikring af 

ejendommene mod oversvømmelse. Projektet sendes i høring i 8 uger hvor borgere kan se projektet og 

komme med input og bemærkninger. 

Baggrund: 

I 2014 rettede en gruppe grundejerforeninger, Fællesudvalget for Enø-Lungshave, henvendelse til Næstved 

kommune for at få gennemført kystsikring af Enø-Lungshave, der har været udsat for oversvømmelser. 

Næstved kommune har været facilitator på projektet der teknisk hedder, et §1a projekt efter 

kystbeskyttelsesloven. Ca. 750 boliger, halvdelen af boligerne på Enø-Lungshave, er i risiko for at blive 

oversvømmet, ved en vandstand på 1,80 meter over normal vandstand, DVR. Projektet sikrer Enø-

Lungshave til en kote 2,00.  Dette svarer til en sikring af en 100 års hændelse om 50 år. I projektet er der 

flere forskellige delellementer: Højvandsvægge i træ og beton, nye diger, forhøjelse af eksisterende diger, 

strandfodring og skråningsbeskyttelse. Efter høringen på 8 uger og behandling af høringssvar, skal Byrådet 

tage stilling om projektet skal gennemføres, hvorefter der er 4 ugers klagefrist. Forhåbentlig kan der 

anlægges i efteråret 2021. 

 

Økonomi: 

Projektet finansieres af borgerne/grundejerne på Enø-Lungshave. Der oprettes et digelaug, som optager et 

lån, der afdrages over 20 år. Alle lodsejere på Enø-Lungshave bidrager med parter som afhænger af den 

nytte de har af projektet. Der er ca. 1500 lodsejere i alt. Næstved kommune har stået i forskud med 

økonomien til rådgivning og projektstyring. Projektøkonomien er samlet estimeret til 35 mill. Dkk. Incl. 

Moms.  

 

Projektet: 

Det har været vigtigt for Næstved kommune og Fællesudvalget at projektet er forankret lokalt. Derfor har 

der været afholdt flere borgermøder og mange møder mellem fællesudvalget, rådgiver (Niras) og 

kommunen. Horten advokaterne har udarbejdet juridiske notat om bidragsfordelingsprincipper, for at få en 

så simpel og solidarisk fordeling af udgifterne som mulig. Principperne er præsenteret og diskuteret ved   

ved borgermødet i maj måned 2019. Ligeledes er der afholdt individuelle møder med alle de lodsejere der 

skal lægge arealer til dige og højvandsmur og der er indgået frivillige aftaler med de lodsejere. Det har også 

her været vigtigt at skabe den lokale forankring, og en egentlig ekspropriation af arealerne er undgået. 

Når projektet er gennemført, vil Enø-Lungshave være sikret mod oversvømmelse fra en 100 års hændelse 

fremskrevet til om 50 år. Enø-Lungshave vil kunne opretholde gode boligpriser, boligerne kan forsikres og 

ikke mindst, så kan borgerne sove trygt, selv med en vejrudsigt der lover storm og højvande. 

 


