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Kystbeskyttelse af Seden Strandby 

 
Manglende beskrivelse af Grundejerforeningens- og digudvalgets ønsker for gennemførelse af projektet. 

Tillæg til den kommende dagsorden:  

4. Finansiering af kystbeskyttelse mod stormflod- opfølgning 

A. Sager til afgørelse i byrådet 

Åbent - 04.18.00-P15-2-15 RESUMÈ 

Der er nu gået hele 4 år siden vi anmodede Odense kommune om at behandle og yde støtte for 

gennemførelse af Kystbeskyttelse af Seden Strandby, jf. Kap. 1a, Lov om Kystbeskyttelse! 

Vort ønske og opfordring er, at Odense Kommune vil tage klimaforandringer og oversvømmelse af Seden 

Strandby til sig, og aktivt medvirke til at fremme kystbeskyttelse og sikre vore ca. 400 borger hurtigst 

muligt! 

Vi vil anmode om, at vort projekt bliver solidt forankret kommunalt – politisk og administrativt! Det er 

meget vigtigt for den videre proces, da der stadig er store udfordringer for ude. Her tænker vi især de 

lovgivningsmæssige udfordringer, som ikke er løst endnu, men i lige så høj grad den endelige projektering 

af projektet og ikke mindst gennemførelsen. 

Vi har igennem årene påpeget over for forvaltningen, senest den 2/10-2018 og igen den 7/1-2019, 

vigtigheden af, at Odense kommune bør være bygherre på projektet, især pga. ovennævnte grunde og af 

den simple årsag, at vi som lægfolk ikke kan stå med et så kompliceret projekt, myndighedsmæssigt og med 

udfordringer under projektgennemførelsen. 

Vi er af den faste overbevisning, at bydelen Seden Strandby bør have denne opmærksomhed fra Odense 

kommune, således projektet bliver et fælleskommunalt projekt, der kan gennemføres fagligt og økonomisk 

forsvarligt. 



 

 

Det må være i højeste interesse for kommunen, at dette kystsikringsprojekt gennemføres, således at første 

delmål fra Risikostyringsplanen for Odense Fjord bliver gennemført. 

Med håbet om jeres positive tilgang hertil! 

Med venlig hilsen 

Seden Strandby Grundejerforening 
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