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Kerteminde 

Hvem skal betale? 

 
Vi håber, at vores debatoplæg i sidste uge startede nogle overvejelser hos dig, i forhold til hvornår vi 

skal gøre noget ved stormflodstruslen.

nogle penge, og hvem skal betale?

En komplet stormflodssikring i Kerteminde op til 250 cm koster anslået 46 mio. kr. 

stormflodssikrer til 180 cm, så kan det gøres for 40 mio. kr.

Alle skal betale 

Klimaændringerne er ikke skabt af nogle få husejere, der bor tæt på 

Om klimaændringerne kan tilskrives vores fælles adfærd eller planetens naturlige cyklus er egentlig 

uinteressant, for ansvaret må under alle o

Ja, det ville nok være mest rimeligt, men vores lovgivning og fællesskab kan slet ikke følge med den 

hurtige udvikling, i hvert fald ikke indenfor stormflodssikringen. I forhold til kloakker og 

regnvandsforsinkelse har der i mange år været store investeringer fra vores forsyningsselskaber, men 

det er anderledes for stormflodssikringen, fordi vi

det ansvarsområde. 

Samtidigt har Kerteminde Kommune ikke en sto

aftaler, at finansieringen skal skaffes

Fonde og staten 

Det forrige sluselaug fik en bevilling på 14,5 mio. kr. fra Realdania. 

mangler stadig 25,5 mio kr. til den billigste løsning. Man kan måske søge andre fonde

fald værd at prøve. 

Staten har støttet et stormflodsprojekt i Jyllinge Nordmark, som har et anlægsbudget på 4

støtten var på 6,85 mio. kr. Kystdirektoratet har i jan

stormflodstruede områder, og Kerteminde er ikke med. 

så meget stormflodssikring. Derfor kommer der nok ikke noget fra staten de første mange år.

Kerteminde Kommune 

Det er principielt muligt, at kommunen laver stormflodssikringen, og lader alle borgerne betale. Men 

kommunerne har aftalt en anlægsramme med staten, og hvis Kerteminde laver stormflodssikringen, så 

er anlægsrammen næsten brugt. 

Kerteminde Kommune skulle betale knap 4 mio. kr

Forsyningsselskaberne 

I det forrige sluseprojekt skulle forsyningsselskaberne bidrage med 3,8 mio. kr.

Øvrige bidrag 

Det er svært at forestille sig en stormflodssikring uden bidrag fra ejerne af de 

beskyttes. Lige nu åbner lovgivningen mulighed for en ren kommunal finansiering og betaling, men 

kommunen har ikke midlerne eller anlægsrammen til det.

Det kan være, at anlægsrammerne bliver fritaget for klimainvesteringer, men der kan gå man

ingen ved, om det sker. 

 

Vi håber, at vores debatoplæg i sidste uge startede nogle overvejelser hos dig, i forhold til hvornår vi 

skal gøre noget ved stormflodstruslen. Og uanset hvornår vi skal starte, så kommer det til at koste 

nogle penge, og hvem skal betale? 

En komplet stormflodssikring i Kerteminde op til 250 cm koster anslået 46 mio. kr. 

stormflodssikrer til 180 cm, så kan det gøres for 40 mio. kr. 

Klimaændringerne er ikke skabt af nogle få husejere, der bor tæt på vandet, det er alle vist enige om. 

Om klimaændringerne kan tilskrives vores fælles adfærd eller planetens naturlige cyklus er egentlig 

under alle omstændigheder være fælles. Så alle skal vel betale?

Ja, det ville nok være mest rimeligt, men vores lovgivning og fællesskab kan slet ikke følge med den 

hurtige udvikling, i hvert fald ikke indenfor stormflodssikringen. I forhold til kloakker og 

orsinkelse har der i mange år været store investeringer fra vores forsyningsselskaber, men 

det er anderledes for stormflodssikringen, fordi vi i Danmark ikke har nogen forsyningsvirksomhed med 

Samtidigt har Kerteminde Kommune ikke en stor anlægsramme og det betyder med de nuværende 

skal skaffes på anden vis. 

Det forrige sluselaug fik en bevilling på 14,5 mio. kr. fra Realdania. Det er et virkelig fint tilskud, men 

til den billigste løsning. Man kan måske søge andre fonde

Staten har støttet et stormflodsprojekt i Jyllinge Nordmark, som har et anlægsbudget på 4

6,85 mio. kr. Kystdirektoratet har i januar 2019 udgivet en oversigt over de 14 mest 

stormflodstruede områder, og Kerteminde er ikke med.  Der er talt meget klima i valgkampen, men ikke 

så meget stormflodssikring. Derfor kommer der nok ikke noget fra staten de første mange år.

Det er principielt muligt, at kommunen laver stormflodssikringen, og lader alle borgerne betale. Men 

kommunerne har aftalt en anlægsramme med staten, og hvis Kerteminde laver stormflodssikringen, så 

betale knap 4 mio. kr. til det forrige sluseprojekt. 

I det forrige sluseprojekt skulle forsyningsselskaberne bidrage med 3,8 mio. kr. 

t er svært at forestille sig en stormflodssikring uden bidrag fra ejerne af de ejendomme der 

beskyttes. Lige nu åbner lovgivningen mulighed for en ren kommunal finansiering og betaling, men 

kommunen har ikke midlerne eller anlægsrammen til det. 

Det kan være, at anlægsrammerne bliver fritaget for klimainvesteringer, men der kan gå man

Vi håber, at vores debatoplæg i sidste uge startede nogle overvejelser hos dig, i forhold til hvornår vi 

Og uanset hvornår vi skal starte, så kommer det til at koste 

En komplet stormflodssikring i Kerteminde op til 250 cm koster anslået 46 mio. kr. Hvis man 

et er alle vist enige om. 

Om klimaændringerne kan tilskrives vores fælles adfærd eller planetens naturlige cyklus er egentlig 

Så alle skal vel betale? 

Ja, det ville nok være mest rimeligt, men vores lovgivning og fællesskab kan slet ikke følge med den 

hurtige udvikling, i hvert fald ikke indenfor stormflodssikringen. I forhold til kloakker og 

orsinkelse har der i mange år været store investeringer fra vores forsyningsselskaber, men 

ikke har nogen forsyningsvirksomhed med 

med de nuværende 

Det er et virkelig fint tilskud, men der 

til den billigste løsning. Man kan måske søge andre fonde, og det er i hvert 

Staten har støttet et stormflodsprojekt i Jyllinge Nordmark, som har et anlægsbudget på 47 mio. kr., og 

uar 2019 udgivet en oversigt over de 14 mest 

Der er talt meget klima i valgkampen, men ikke 

så meget stormflodssikring. Derfor kommer der nok ikke noget fra staten de første mange år. 

Det er principielt muligt, at kommunen laver stormflodssikringen, og lader alle borgerne betale. Men 

kommunerne har aftalt en anlægsramme med staten, og hvis Kerteminde laver stormflodssikringen, så 

ejendomme der 

beskyttes. Lige nu åbner lovgivningen mulighed for en ren kommunal finansiering og betaling, men 

Det kan være, at anlægsrammerne bliver fritaget for klimainvesteringer, men der kan gå mange år, og 
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Alt efter hvornår stormflodssikringen skal laves, så skal alle de mulige finansieringskilder undersøges. 

Det er også vigtigt, at alle lovmæssige muligheder overvejes grundigt, på det tidspunkt, hvor 

stormflodssikringen skal iværksættes. 

Du behøver ikke nødvendigvis at bekymre dig en masse om alle de forskellige muligheder, men de kan 

være gode at have i baghovedet, så man bedre forstår kompleksiteten i stormflodsbeskyttelsen. 

Økonomi og frivillighed 

Emnet for det næste debatoplæg er ”Økonomi og frivillighed”. 

 

Dette er det andet debatindlæg i en serie af fire. Oplæggene er fra Folkeslusen, og bliver bragt i august 

og september 2019. Formålet med debatserien er at udbrede kendskabet til fakta og at nedbryde nogle 

myter. Bestyrelsen modtager gerne spørgsmål, forslag og kommentarer på mail@folkeslusen.dk 

 


