
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stormflodssikring 

Spørge- og forslagsperiode med borgermøde i januar 2023 

 

Du modtager dette brev, fordi din ejendom eller dit lejemål i Faaborg ligger i et 

område, der kan risikere at blive oversvømmet i forbindelse med en stormflod.  

 

Kommunen arbejder på at beskytte store dele af byen mod oversvømmelse i 

fremtiden, og ejere i området kan forvente at skulle være med til at betale 

sikringen. Kommunalbestyrelsen har besluttet at sende forslag til modeller for 

betaling af bidrag samt forslag til placering og udformning af sikringen i:  

 

Offentlig spørge- og forslagsperiode i januar 2023. 

 

Som et led i spørge- og forslagsperioden inviteres du til:   

 
Borgermøde, tirsdag den 17. januar kl. 19.00 til 21.30 

 
på Øhavsskolen - afdeling Svanen, Sundvænget 10, 5600 Faaborg. 

 
Bidragsfordeling og fysisk udformning 

På borgermødet vil kommunen præsentere fire mulige modeller for, hvordan ejere 

skal bidrage til stormflodssikringen. Kommunalbestyrelsen foretrækker en model, 

hvor bygningsejerens bidrag afhænger af bygningens størrelse og af risikoen for 

oversvømmelse. På borgermødet vises eksempler på, hvad ejere kan komme til at 

betale, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål.  

 

En del af borgermødet vil dreje sig om det videre arbejde med udformning af 

stormflodssikringen, herunder indkomne forslag fra ejere i området. Kommunen 

viser forslagene, og der vil være mulighed at stille spørgsmål og komme med 

bemærkninger. 

 

Forslag til udformning og forslag til modeller for bidragsfordeling kan læses her: 

www.fmk.dk/stormflodssikring 

 
Spørge- og forslagsperiode 
Januar 2023 er en offentlig spørge- og forslagsperiode, og alle er velkomne til at 

indsende bemærkninger, kommentarer eller idéer til modellerne for 

bidragsfordeling og til placering og udformning af sikringen. I kan sende materiale 

til os på mailadressen: teknik@fmk.dk. 
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Fristen for indsendelse udløber tirsdag den 31. januar. 

 

I de efterfølgende måneder behandler kommunen indkomne bemærkninger og 

forslag. Med afsæt heri behandles forslagene igen, og der bliver igen mulighed for 

at komme med bemærkninger. Det forventes, at kommunalbestyrelsen kan sende 

et endeligt forslag i lovpligtig høring i løbet af 2023. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Søren Kristensen 

Formand for Teknik- og Miljøudvalget 


