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Program for mødet
19:00 Velkomst

Præsentation af strategien 

Spørgsmål & svar omkring strategien 
og de valgte løsninger

• Økonomi

Oplæg og spørgsmål & svar omkring 
økonomi

• Organisering

Oplæg og spørgsmål & svar omkring 
organisering

• Høring- og høringsfrist

21:00 Afslutning



Baggrund for projekt Strøby Egede og Vandet 
Erosion og fastlåst kystRisiko for oversvømmelse

Kystplanlægger 
6,2 mio. kr. i årlig skadesrisiko
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Øget risiko for 
oversvømmelse og erosion
• Stigende vandstand øger presset på kysten
• Hård kystbeskyttelse undermineres.
• Meget kystbeskyttelse af gammel dato.
• Hård kystbeskyttelse forhindrer ikke erosion (havet bliver dybere)



FÆLLES UDFORDRINGER

Oversvømmelse



FÆLLES UDFORDRINGER

Oversvømmelse



FÆLLES UDFORDRINGER

Erosion og tilbagerykning



FÆLLES UDFORDRINGER

Erosion og tilbagerykning



DIALOGPROCES

Overblik over processen



DIALOGPROCES

Fælles vision



STRATEGI

Grundprincipper
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Grundprincipper
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Grundprincipper
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Delområder
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Stevnsvej - Uglemosevej
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Stevnsvej - Uglemosevej



STRATEGI

Stevnsvej - Uglemosevej







STRATEGI

Uglemosevej – Bøgeskoven 
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Uglemosevej - Bøgeskoven







STRATEGI

Odden og langs Tryggevælde Å
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Odden og langs Tryggevælde Å











Sandfodring/råstofindvinding

https://raastofindvinding.dk/

Behov for råstoffer Per l. m

Kystdiget 22 m3

Ralfodring (1:15) 8 m3

Sandfodring (1:30) 22 m3

Bølgebrydere (på 2 m vand til kote 1,2 m) 21 m3

Der er meddelt tilladelse til råstofindvinding i Juelsgrund Øst. 
Tilladelsen forventes at blive udnyttet til byggeri. Stevns Kommune finder, at det er bedre at bruge noget at sandet lokalt, end at sejle det til København. 



Økonomi



ØKONOMI

Anlægs- og driftsoverslag



Anlægsøkonomi med og uden stenrev
Strategi 1 Strategi 2

Kystlandskab med vedligeholdende sandfodringer Kystlandskab med stenrev/bølgebrydere og uden de jævnlige sandfodringer

Enhed Pris i DKK Drift og vedligehold Enhed Pris i DKK Drift og vedligehold

Odden til Nålen 16.512.300 kr. 330.246 kr. Odden til Nålen 16.512.300 kr. 330.246 kr. 

Nålen til Uglemodevej 29.135.250 kr. 582.705 kr. Nålen til Uglemodevej 29.135.250 kr. 582.705 kr. 

Årlig sandfodring  på kysten 750.000 kr. Stenrev/bølgebryder v. Odden til Uglemosevej  (ingen drift før 2050) 38.640.000 kr. 

Uglemosevej til Bøgeskoven 5.550.000 kr. 111.000 kr. Uglemosevej til Bøgeskoven 5.550.000 kr. 111.000 kr. 

Kyst: Tillæg for anlæg, drift og afrigning 7.679.633 kr. Kyst: Tillæg for anlæg, drift og afrigning 13.475.633 kr. 

Samlede anlægsomkostninger 58.877.183 kr. 1.773.951 kr. Samlede anlægsomkostninger 103.313.183 kr. 1.023.951 kr. 

Odden og bagland ved Tryggevælde Å Odden og bagland ved Tryggevælde Å

Enhed Pris i DKK Drift og vedligehold Enhed Pris i DKK Drift og vedligehold

Kyst/odden 2.001.000 kr. 34.800 kr. Kyst/odden 2.001.000 kr. 34.800 kr. 

Dige i Bagland (Tryggevælde Å) 2.447.186 kr. 42.560 kr. Dige i Bagland (Tryggevælde Å) 2.447.186 kr. 42.560 kr. 

Ledeværk 2.854.875 kr. 49.650 kr. Ledeværk 2.854.875 kr. 49.650 kr. 

Samlede anlægsomkostninger 7.303.061 kr. 127.010 kr. Samlede anlægsomkostninger 7.303.061 kr. 127.010 kr. 

Samlede anlægsomkostninger hele området 66.190.000 kr. 1.910.000 kr. Samlede anlægsomkostninger hele området 110.620.000 kr. 1.160.000 kr. 

Forundersøgelser - 10% 6.619.000 kr. Forundersøgelser - 10% 11.062.000 kr. 

Risiko/korrektionstillæg - 30% 19.857.000 kr. Risiko/korrektionstillæg - 30% 33.186.000 kr. 

Projekteringsomkostninger - 15% 9.928.500 kr. Projekteringsomkostninger - 15% 16.593.000 kr. 

Samlede 
projektomkostninger 102.600.000 kr. Samlede projektomkostninger 171.500.000 kr. 
Samlede årlige 
driftsudgifter 1.910.000 kr. Samlede årlige driftsudgifter 1.160.000 kr. 

Stenrev 23stk 

Volumen pr. stenrev 2100m3 

Samlet volumen dæksten 48300m3 

Pris for dæksten 800kr./m3



ØKONOMI

Forudsætninger for de samlede projektomkostninger
Anlægsomkostningerne beror på overslagsmængder, 

som er baseret på den hovedgeometri, der er skitseret for sikringslinjen og de enkelte principper for den valgte strategi.

Der er i vurderingen af anlægsomkostningerne ikke indregnet de massive prisstigninger, som man har set i markedet i hele 2021/22. 

Det forventes, at markedspriserne vil genfinde et mere gennemsnitligt leje, når de nuværende årsager til de markante stigninger aftager. Dette kan 

dog ikke garanteres. 

De anvendte enhedspriser er på den baggrund så vidt muligt valgt ud fra en afvejet vurdering af gennemsnitlige priser fra rådgivers licitationsarkiv og 

enkelte erfaringspriser fra Stevns Kommune. 

De samlede anlægsomkostninger indeholder et tillæg til dækning af arbejdspladsudgifter som anlæg, drift og afrigning – vurderet til 15 %. 

Til de samlede anlægsudgifter tillægges nedenstående udgifter:

Diverse forundersøgelser - 10%

Projekteringsomkostninger - 15%

Risiko- / korrektionstillæg - 30%

Risiko- / korrektionstillæg er et sikkerhedstillæg der tillægges anlægsoverslaget. 

Faktoren er afhængig af projektniveau, og dermed det vidensniveau der har ligget til grundlag for anlægsoverslaget. 

Jo mere detaljeret projektniveau, jo mindre tillæg. 





STRATEGI

Principper for bidragsfordeling

Solidaritetsprincippet • Alle grundejere i Strøby Egede betaler det 

samme for kystbeskyttelsen

Nytteprincippet • Grundejerne i Strøby Egede betaler efter hvem 

der får nytte af kystsikringen i form af 

primært sparede skades- og 

erosionsomkostninger samt sekundært andre 

nytteværdier som f.eks. adgang til strand m.v. .
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STRATEGI

Kort over forslag til bidragsydere







• Bidragspligtige til Køge Dige er ejerne af de ca. 7500 
ejendomme, som opnår beskyttelse mod oversvømmelse eller 
andre fordele af projektet (jf. Kystbeskyttelsesloven § 9a).

• I hvilken grad, den enkelte ejer af fast ejendom skal bidrage, 
beror på en konkret vurdering, der tager højde for:

- om ejendommen opnår beskyttelse ved en vandstand op til 
kote 2,8 m (koordinater: DVR90) 

- eller opnår andre fordele som

1) sikring af adgang til ejendomme, der har adgangsveje, som 
går gennem oversvømmede områder, 

2) Sikring af områdets omdømme og 

3) Sikring af ejendomsværdi

Bidragsfordeling

• Grundbidrag pr. år pr. mio. kr. i ejendomsværdi: 
ca. 150-250 kr. pr. år pr. mio. kr. i ejendomsværdi.

• Oversvømmelsesbidrag (inkl. grundbidrag) i risikozonen pr. 
år pr. mio. kr. i ejendomsværdi: 
ca. 400-550 kr. pr. år pr. mio. kr. i ejendomsværdi

• Oversvømmelsesbidrag (inkl. grundbidrag) i højrisikozonen 
pr. år pr. mio. kr. i ejendomsværdi: 
ca. 750-900 kr. pr. år pr. mio. kr. i ejendomsværdi.

Eksempel – ejendom med værdi af 2 mio. kr.

• Placering uden for risikozoner: 
Bidraget er på 300-500 kr. pr. år

• Placering i risikozonen:
Bidraget er på 800-1100 kr. pr. år.

• Placering i højrisikozonen: 
Bidraget er på 1500-1800 kr. pr. år

STRATEGI

Eksempel på bidragsfordeling – Køge Dige
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Organisering

Af et kyst-, dige- og pumpelag:

• Vedtægter

• Afgrænsning/område

• Valg

• Generalforsamling

• Bidragsmodel





Det Nordfynske Kystsikrings-, dige og pumpelag
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2021

2020



Enø Digelaug



Vedtægter for et kyst-, dige- og pumpelag




