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Interesseafklaring om højvandsdige på Enø og Lungshave m.fl. 
 
 

 
På orienteringsmødet den 8. september 2016 blev projektet om højvandsdiget til beskyttelse af Enø, 

Lungshave, og området ved Kanalen gennemgået. 

”Projekt højvandsdige” er et projekt til umiddelbar beskyttelse af ejendomme, værdier og diverse 

typer infrastruktur i nævnte område. Et større projekt med udvidet beskyttelse af hele 

Enø/Karrebæksminde fra havsiden betegnes som et projekt med store ambitioner og dermed en lang 

horisont. Derfor er projekt ”højvandsdige” det, der p.t. er relevant. 

På mødet gennemgik Kurt Eriksen fra Digegruppen under Fællesudvalget forløbet til udarbejdelse 

af den projektbeskrivelse, der tog sin begyndelse i 2007 og som siden har resulteret i en konkret 

projektbeskrivelse. Dette projekt har været forelagt Kystdirektoratet som myndighed på området. 

Kystdirektoratet har primo 2016 meddelt Næstved Kommune, at man anbefaler, at der arbejdes 

videre med projektet. 

På Fællesudvalgets generalforsamling 2015 blev det besluttet, at rette henvendelse til Næstved 

Kommune med anmodning om, at der blev holdt et informationsmøde for alle berørte grundejere. 

Den anmodning efterkom Næstved Kommune ved afholdelse af informationsmødet den 8. 

september 2016. 

Ib Rasmussen fra firmaet Nielsen&Risager fremlagde det projekt, som Kystdirektoratet har taget 

stilling til og besvarede konkrete spørgsmål, herunder mulige modeller for grundejernes 

finansiering af det realisering af det fremlagte projekt. 

Invitation til dette orienteringsmødet er blevet udsendt til 2200 grundejere, som forventes at blive 

berørt af et evt. højvandsdige. 

Til orienteringsmødet var ca. 200 grundejere/interessenter mødt frem. 

Materialet vedrørende projektet samt kort over prognose for oversvømmelser er tidligere udsendt til 

alle grundejerforeninger og repræsentanter i Fællesudvalget. Materialet findes også på Næstved 

Kommunes hjemmeside. 

På mødet bad formanden for Teknisk Udvalg, Søren Revsbæk om en tilkendegivelse af interesse for 

projektet ved håndsoprækning. Ved denne håndsoprækning var der en klar positiv interesse for 

projektet.  

Ved spørgerunden var der mange konkrete spørgsmål til selve gennemførelsen af det foreslåede 

projekt, som blev besvaret, men efterfølgende har flere deltagere i mødet sikkert flere ubesvarede 

spørgsmål, ligesom grundejere, som ikke havde mulighed for at deltage. 

Derfor dette skriv til alle grundejerforeninger på Enø og Lungshave da Teknisk Forvaltning/ Udvalg 

indtil den 25. september 2016 modtager bemærkninger og indsigelse, som ønskes medtager i den 

 



videre politiske behandling i Teknisk Udvalg i oktober 2016. 

 

 

Derfor denne erindring til alle grundejerforeninger på Enø og Lungshave. Bemærkninger og 

indsigelser sendes senest den 25. september 2016 til  

 

Næstved kommune 

Teknisk Forvaltning 

Tommy Skov, mail adresse tosko@naestved.dk 

 

 

 

På Fællesudvalgets vegne 

 

 

Jette Johnsen 

formand   

 

PS. De grundejerforeninger, der sender bemærkninger/indsigelser bedes sende kopi af 

henvendelsen til Næstved Kommune til sekretær for Fællesudvalget, Jørn Jakobsen på mail 

jmj@tappernoje-el.dk 
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