
 

 

 

Stormflodssikring af Faaborg 

 

Invitation til havnevandring den 16. august og borgermøde den 29. august 

Du modtager dette brev i din e-boks, fordi din ejendom ligger i et område, der kan 

risikere at blive oversvømmet i forbindelse med en stormflod, og fordi kommunen 

arbejder på at kystsikre byen.  

 

I maj måned blev projektet ”Stormflodssikring af Faaborg by” sat i gang med en 

meget velbesøgt havnevandring. En uge efter var der workshop i Øhavsmuseet, 

hvor der var mulighed for at komme med idéer og forslag til stormflodsikringen. 

 

Input fra havnevandringen og workshoppen bliver inddraget i forslagene til, hvor-

dan stormflodssikringen kan udformes, og på havnevandring nummer to den 16. 

august præsenteres ideer og forslag til mulige løsninger. 

 

Præsentation og drøftelse af mulige løsninger fortsættes på borgermødet den 29. august. Ejen-

domme, der får gavn af sikringen, kan blive pålagt en bidragsbetaling, og på mødet informeres om 

de overordnede regler og rammer for bidrag. Kommunen skal senere beslutte en model for betaling 

af bidrag og inviterer i den forbindelse til flere drøftelser og høringer, inden der træffes beslutning. I 

bilaget til dette brev kan du læse nærmere om forløbet. 

 

Havnevandring, tirsdag den 16. august kl. 19 – 20.30 / Mødested: Roklubben  

Her bliver tanker og ideer til udformningen præsenteret i form af tegninger og modeller. Deltagere på 

vandringen er velkomne til at byde ind med yderligere ideer til stormflodsikringen. Tilmelding til 

havnevandringen er ikke nødvendig. 

 

Borgermøde, mandag den 29. august kl. 19.00 – 21.30 i Forum Faaborg 

Her vil de mulige løsninger på stormflodsikringen blive præsenteret af landskabsarkitekterne fra 

Schønherr. En væsentlig del af mødet drejer sig om information om de lovmæssige rammer for 

etablering af stormflodssikringen, herunder mulige finansierings- og bidragsmodeller. 

 

Tilmelding på mail 

Af hensyn til bestilling af kaffe m.m. til borgermødet den 29. august har rådgiverholdet brug for at 

vide, hvor mange vi bliver. Send en kort mail med dit navn til vores rådgiver på mailadressen 

ssj@smithinnovation.dk senest den 24. august.  

 

Baggrunden for projektet er de tiltagende klimaforandringer, der betyder at vi oftere vil opleve 

oversvømmelser af Faaborg by, med mindre der laves en stormflodssikring. Stormflodssikringen skal 

sikre byen og så vidt muligt styrke byens særlige sammenhæng med havnen og vandet. 

 

Projektet støttes af Realdania og Kystdirektoratet. Du kan læse mere om det her: 

https://www.fmk.dk/stormflodssikring 
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