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Sakskøbing den 15. januar 2015. 

Guldborgsund Kommune                                                                

Parkvej 37 

4800 Nykøbing F. 

 

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse for et projekt til at forhindre 

ekstreme oversvømmelser ved højvande i Sakskøbing Byområde. 

  

Ansøger og lovgivning. 

Ansøgningen er udarbejdet af Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn ved formand 

ingeniør Erik Bohn-Jespersen, Fjordvej 22, 4990 Sakskøbing.  

Fællesrådet blev stiftet i oktober 2013 og har bl.a. til formål at virke som 

initiativtager, sparringspartner og talerør for områdets beboere, ildsjæle, foreninger, 

organisationer og erhvervsliv.  

Ansøgningen er godkendt af den nedsatte arbejdsgruppe på mødet den 7. januar 2015. 

Se bilag 5 Sagsgang.  

Projektet er udarbejdet i henhold til Lov om kystbeskyttelse som en § 1 a. sag. Det er 

Guldborgsund Kommune, der kan bestemme, at et kystsikrings projekt skal nyde 

fremme og indhenter en udtalelse fra Kystdirektoratet om projektets egnethed.    

 

 
 

Billede fra stormen Bodil 2013. 
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De ekstreme højvander.  

Den gamle købstads bebyggelse omkring Torvet og ud ad Vestergade og Søndergade 

er hævet over havnen i en højde der forhindrede højvandet i at nå op til bebyggelsen. 

Men med udbygningen af havnen i 1880erne og i begyndelsen af 1900tallet rykkede 

ny bebyggelse med erhverv og boliger tæt på havnen både på Sakskøbing og Rørbæk 

siderne. 

De daglige tidevandsbevægelser svinger ca. 0,5 m, men kan med særlige vind og 

vejrforhold komme op på 1 m. 

At der med jævne mellemrum gennem tiderne har været storme med ekstreme 

højvande til følge, er der ikke tvivl om. 

Den værste var stormfloden i 1872, som satte hele det sydlige Lolland og Falster 

under vand med omkring 2,5 m højvande. Den kostede mange menneskeliv og store 

værdier. 

Fra nyere tid ligger der beretninger og billeder for højvande i Sakskøbing fra 

1904,1910,1914 og fra årtierne frem efter. 

Orkanen i 1999 gav også mange skader og oversvømmelser i Sakskøbing.  

Både den 1. november 2006 og igen 19. januar 2007 var der ekstreme højvande, der 

ødelagde en del af ombygningsarbejderne af havnen og forsinkede projektet med 

ombygningen fra erhvervshavn til fritidshavn.  

Stormen Bodil den 5. december 2013, gav ligeledes højvande op til kote 1,80 m med 

en af de største oversvømmelser i nyere tid.  

Stormene Dagmar og Egon med et døgns mellemrum den 9. til 11. januar 2015 gav 

med ca. 1,4 m højvande ingen oversvømmelser i Sakskøbing. 

 

Hvad kostede stormen Bodil. 

En opgørelse over udgifterne efter stormen ”Bodil” 5. december 2013 som følge af 

oversvømmelser for udlejningsejendommene Orebyvej 7, Nykøbingvej 1 og 

Orebyvej 2 udgjorde ca. 710.000 kr., for erhvervsejendommen M. Skotte 

Nykøbingvej 8 ca. 320.000 kr. og for beboelsen Saxes Alle 125 ca. 900.000 kr.  

              

 

Hvad skal anlægget beskytte imod og valg af kote for anlægget. 

De ejendomme med bebyggelser, der inden for de sidste 100 år har været 

oversvømmet, er beliggende i tæt tilknytning til havnen og åen. De er sammen med 

de store ubebyggede arealer langs fjorden, havnen og åen beliggende under kote 2,0. 

Af Guldborgsunds klimatilpasningsplan vedtaget af byrådet i den 11. december 2014 

fremgår det, at der forventes en generel vandstandsstigning, hyppigere storme og 

kraftigere regnskyl de kommende år. Der ønskes derfor etableret en højvandssluse, 

som tager højde for dette med en passende kote på højden af slusen med tilhørende 

dæmninger.  
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Et teknisk notat for et ”Beslutningsgrundlag for højvandssikring af Sakskøbing” fra 

Ingeniørfirmaet M. Sørensen, Maribo dateret den 6. januar 2015 anbefaler en højde 

på 2,5 m. Se bilag 4.  

Notatet blev gennemgået og godkendt på mødet i den nedsatte Arbejdsgruppe den 7. 

januar 2015.  

Det betyder at projektets sluse og dæmninger kun ønskes opført i kote 2.50 og ikke i 

kote 3 som angivet i skitseprojektet af september 2014. I forbindelse med etablering 

af anlægget bør det dog overvejes at opføre dæmningerne i en højde af 3,0 m da 

merprisen vil være beskeden.  

Koten på 2.50 m for anlægget vil betyde, at der i de kommende mange år sikres en 

større del af de lavtliggende bebyggelser og arealer i byområdet mod oversvømmelser 

ved ekstremt højvande. Det drejer sig bl.a. om boligselskabets byggerier på 

Toldboderne, Apotekervænget og Åparken samt i Siloen på havnen, men også 

dagligvarebutikken Fakta på hjørnet af Brogade og Apotekervænget. Desuden sikres 

de kommunale bygninger og grønne arealer tæt på åen som Vandrehjemmet, 

Ellekildeskolen og Campingpladsen. 

 

 
 

Højden på 2,5 m, vist på stadiet. 

 

Husbådene og de større lystbåde beliggende i havnen vinteren over vil også kunne 

ligge i sikkerhed med opførelse af den nye sluse. De større lystbåde beliggende hele 
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året i vandet i lystbådehavnen ved Maltrup Vænge vil kunne sejles ind i inderhavnen 

ved melding om storm med forventet ekstreme højvande. 

Indtil kommunen får etableret et effektivt højvandslukke på regn - og spillevand-

systemerne vil sluseløsningen også forhindre tilbageløb ved højvande med 

oversvømmede kældre til følge.  

Kortbilag 1 viser stedet for slusen og de ejendomme og arealer der vil få gavn af 

projektet. 

 

Foreløbig optælling af de ejendomme og boliger der vil få glæde af 

højvandssikringen. 

Med udgangspunkt i en dæmning og sluse på 2,5 m viser en sammentælling ud fra 

foreløbige lodsejerlister, at der er ca. 170 boliger - enfamiliehuse og etageboliger - 

der ligger inden for 2,5 m kurven. Det samme gør ca. 12 erhvervsejendomme og de 

kommunale ejendomme med Campingplads, Vandrehjem og Ellekildeskolen. 

Ubebygget land- og skovbrugsjord samt de kommunale sportspladser og park- og 

arealer for stier udgør ca. 100 ha. 

Foruden ovennævnte sikres de 4 til 6 husbåde i havnen og de ca. 50 større og mindre 

fiske- og lystbåde der hele året ligger inden for bygværket.  

. 

 
 

Kortet viser med rødt 2,5 m. kurven. 
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Placering og beskrivelse af anlægget.     

 

Valg af sted for slusen: Se kortbilag 2 skitseprojekt. 

Projektet for den sluse, som der er udarbejdet et skitseprojekt for nævnt ovenfor, er 

placeret på det smalleste sted på inderfjorden lige inden for lystbådehavnen ved 

Maltrup Vænge.  

Her er bredden på fjorden ca. 35 m.  

På nordøst siden af fjorden er der et ca. 5m areal med siv og et ca. 5 m engareal inden 

terrænet stiger brat til kote ca. 5 m. 

På sydvest siden af fjorden er der faskiner og et ca. 12 m græsareal med den ca. 2 m 

brede asfalterede Fjordsti i midten. Stiens kote er mellem 0,8 og 1,0 m. Inden for 

græsarealet ligger det 2 m høje dige som i sin tid blev udført for at beskytte det 

inddæmmede areal nævnt nedenfor i bilag 3.    

 

 
 

Skitseprojekt for placering af sluse og dæmninger. 

 

Beskrivelse af anlægget: 

En spunset dæmning vil blive ført ud fra begge sider af fjorden således, at der er 

sikret fæste for en oplukkelig sluse med en bredde på 10 m. De 2 sejl- og 
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motorbådsklubber samt Roklubben har i mails af 15. og 17. december 2014 udtalt at 

bredden på 10 m er tilstrækkelig for deres brug.   

På landarealerne på nordøst siden af fjorden etableres der en kort dæmning på ca.15 

m, til koten på 2,5 m nås på det eksisterende terræn. Arealet på land er privatejet. 

På landarealerne på sydvest siden af fjorden hæves græsarealet med sti til kote 2,5 m 

og det eksisterende dige omkring den tidligere inddæmning hæves til 2,5 m. Vejen ud 

til lystbådehavnen hæves ligeledes til kote 2,5 m inden diget føres ud på Saxenhøjs 

jord til møde med højden på 2,5m for det eksisterende terræn. Arealerne på sydvest 

siden er ejet af Guldborgsund Kommune hørende til forsorgshjemmet Saxenhøj.  

Sejlklubbens klubhus fra 1990erne, som klubben har hævet efter oversvømmelser, 

ligger i dag med en kote på gulvet på ca.1,90 m. 

Sikring af klubhuset mod oversvømmelse vil kunne ske ved en hævning af huset som 

det tidligere er sket.        

 

 
 

Billede viser placering af sluseanlægget set fra Fjordstien. 
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Bilag 1 :Et kort historisk tilbageblik for havnen.   

 

Sakskøbing by har som købstad siden 1200tallet været tæt tilknyttet havnen og 

fjorden for transport af varer. 

Den 3,5 km lange og smalle inderfjord ud til Oreby Havn har i flere perioder frem til 

1880erne været sandet til, så det var svært at komme ind og ud af havnen.  

Etableringen af havnen med dets nuværende udseende fandt sted i slutningen af 

1880erne med boldværker på begge sider. En større udbygning hen til roklubben blev 

udført i 1920 og der blev samtidig ført godsbanespor frem til den nye kaj på 

Sakskøbing siden. På Rørbæk siden havde  

Sukkerfabrikken, som blev opført i 1910, lagt spor til havnen for afhentning af roer 

fra øerne i Smålandshavet. 

Havnen havde sin storhedstid fra begyndelsen af 1930erne og frem til midten af 

1980erne med op til 250 anløb om året. Der blev fragtet korn og foderstoffer, olie, 

sten og grus og træ ud og ind og ikke mindst roer, kalk, melasse og sukker til og fra 

sukkerfabrikken. 

Fra 1970 lå Walter Poulsens skibsværft også på Havnen. som i perioden frem til 1993 

søsatte ca. 50 nybygninger. De sidste coastere var så store at de måtte sejles ud uden 

motor indlagt.    

Den sidste store oprensning af havnen og inderfjorden fandt sted i 1986, hvor der dels 

blev sejlet store mængder slam ud og dels foretaget uddybninger flere steder til lidt 

uden for Oreby Havn. Sejlrendens havde hermed en dybde på 3,5 m.  

Med lukningen af Sukkefabrikken i 1991 startede faldet i anløb af skibe og det 

fortsatte med lukning af de fleste virksomheder på havnen de følgende år. Byrådet 

valgte derfor at lukke havnen som erhvervshavn i december1997 og omdanne den til 

en fritidshavn. Byrådet nåede også inden kommunesammenlægningen i 2007 fra 

oktober 2005 til maj 2007 at få renoveret havnen med nye bolværker på begge sider 

og med nye belægninger på havnebroen og de tilstødende kajarealer. Koten på 

bolværket blev som det oprindelige sat til 1,60 m. 

Efter nedlæggelse af havnen som erhvervshavn blev Qvades kornsilo i 

2001ombygget til at indeholde 30 boliger i 11 etager. Ligeledes som 

Boligselskabsbyggeri kom Toldbodernes boligblokke op at stå i perioden 2003- 2008 

på Rørbæk siden med en kote på soklerne på minimum 1.90 m.  
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Bilag 2: Afvanding og kloakering.  

De mange ekstreme højvander, har også medført oversvømmelser af kældre, idet 

vandet gennem ledningerne er gået tilbage i systemerne. Årsagen er, at der ikke har 

været effektive klapper på ledningerne og bygværkerne. Det gælder særligt for 

ejendommene på den inderste del af Nykøbingvej og ejendommene på Rosenvang 

ved Hybenvænget. 

De første kloakeringer af Sakskøbing by fandt sted i 1910erne. Samtidig med 

udbygningen af byområderne på begge sider af åen blev de oprindelige vandløb 

rørlagte. Der blev etableret fælles rensetanke for spildevandet før vandet blev ført til 

åen og havnen.. 

I begyndelsen af 1960erne begyndte man i de nye boliger - og erhvervsområder at 

udføre separate ledninger for spilde- og regnvand.      

I 1970erne efter den forrige kommunesammenlægning begyndte Sakskøbing 

kommune at samle spildevandet op i såkaldte afskærende ledninger og udføre 

overfaldsbygværker. 

Det daglige spildevand blev via en række pumpestationer i 1978 ført til et renseanlæg 

ved Hunseby Strand fælles med Maribo Kommune. 

I 1970erne og fremefter blev alle nye områder udført efter separatsystemet. Men også 

i flere af de gamle områder gennemførte man en separering, samtidig med at ejerne 

blev pålagt at udføre regn- og spildevandsledninger på egen grund. 

Fællesrådet for Sakskøbing vil også i samarbejde med Kommunens 

Forsyningsselskab jævnfør bestemmelserne i Klimatilpasningsplanen arbejde for at 

følgerne af ekstremt skybrud, som det i august 2014, bliver mindsket.               

 

Bilag 3: Det inddæmmede areal.   

Arealet for inddæmning er ca. 12 ha og ligger op til den inderste del af Fjordens 

sydvest side med et dige i 2 m højde. Inddæmningen blev udført lige efter 2. 

verdenskrig og er kun adskilt fra Fjorden af et smalt græs areal med stien langs 

fjorden i midten. 

Efter en oversvømmelse i begyndelsen af 2000tallet valgte man at pumpe vandet ud, 

men da det skete igen i november 2006 valgte den daværende amtskommune at lade 

arealet henlægge som en sø. 
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Bilag 5: Sagsgangen. 

Sakskøbing Handelsstandsforening ved Jan Petersen og Turistforeningen ved Birte 

Aagaard opfordrede på et møde den 9. april 2014 Sakskøbing Fællesråd til at tage 

emnet med bekæmpelse af højvande op. 

Opfordringen blev drøftet på Fællesrådets bestyrelsesmøde den 23. april 2014, hvor 

man vedtog at indkalde til et møde med de berørte partner. 

Første møde fandt sted onsdag den 18. juni kl. 8.30 hos Firma M. Skotte med 

deltagelse af Frederik Cordes og Maja Maria Madslund fra Kommunen, Fællesrådets 

bestyrelse og medlemmer og lokale truede beboere.  

Ingeniør Kjeld Wagner kom på mødet med forslag til en sluseløsning ved 

MaltrupVænge.  

Den 23. juli holdt Erik Bohn-Jespersen møde med ingeniør Svend Aage Sørensen fra 

firma M. Sørensen i Maribo. Svend Aage Sørensen tilbød uden betaling at ville 

udarbejde et skitseprojekt for en løsning ved Maltrup Vænge. 

Der blev i august 2014 nedsat en arbejdsgruppe bestående af en truet beboer, en fra 

sejlklubben ved Maltrup Vænge, 2 personer fra Fællesrådet, en person fra 

Boligselskabet og en teknikker fra Kommunen. 

Arbejdsgruppens opgave var i første omgang at få udarbejdet et løsningsforslag og 

hvad udgifterne til forslaget ville være, samt at få udarbejdet en ansøgning til 

Guldborgsund Kommune og Kystdirektoratet.  

Første møde i den nedsatte gruppe blev afholdt den 19. september 2014, hvor Svend 

Åge Sørensen gennemgik sit udarbejdede skitseprojekt. 

Tirsdag den 7. oktober 2014 deltog Erik Bohn-Jespersen i et borgermøde om 

kommunens Klimatilpasningsplansag. Her blev projektet drøftet med Jacob Lysholt 

fra Kommunen.  

Ansøgningen er i perioden 11. november til 15. december 2014 blevet udarbejdet af 

Erik Bohn-Jespersen. Der er i samme periode blev taget fotos af området for 

projektet. Efter råd fra Søfartsstyrelsen blev projektet den 10. december sendt til 

høring hos de 2 sejlklubber og roklubben for at få en udtalelse om slusens bredde. 

Alle tre foreninger tilkendegav på mail, at de kunne godkende en 10 m bred åbning 

for sluseporten. 

Med baggrund i det foreløbige materiale til ansøgningen blev der den 15. december 

udarbejdet en layout model som blev præsenteret for kommunens sagsbehandlere på 

mødet den 17. december 2014. I mødet deltog Maya-Maria Madslund, Frederik 

Cordes og Jacob Lysholdt fra Kommunen og Erik Bohn-Jespersen fra Fællesrådet. 

Referat af mødet blv udarbejdet af Maya-Maria Madslund den 18. december 2015. 

19. december 2014 afholdt Erik Bohn-Jespersen møde med Svend Aage Sørensen. 

Det blev aftalt at Svend Åge Sørensen udarbejder et teknisk notat som et 

”Beslutningsgrundlag for højden på sluse og dæmning”. 

Den 7. januar 2015 blev der afholdt møde i Arbejdsgruppen, hvor Svend Aage 

Sørensen gennemgik det tekniske notat for højden på sluse og dæmning med en 
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anbefaling af en højde på 2,5 m. Det blev endvidere besluttet at Erik Bohn-Jespersen 

retter ansøgningen til og sender den til kommunen for godkendelse og for at man kan 

sende den videre til Kystdirektoratet.  

Ansøgningen blev afleveret til kommunen den 21. januar 2015 samtidig med, at 

ansøgningen blev fremsendt per mail som vedhæftet fil til brug for det videre forløb 

af sagen. 

 

Erik Bohn-Jespersen 

 

 

 
    

Luftfoto af Maltrup Vænge. 

 


