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1. Ny lovgivning pr. 27. december 2016 (Lov om ændring af lov om kystbeskyttelse) og hvad betyder det konkret for område 1 (Karen)
2. Præsentation af det samlede og reviderede projekt for område 1 (Niras)
3. Fremlæggelse af ny partsfordeling (Niras)
4. Drøftelse og afklaring af om Granskoven og digegruppen skal fortsætte i
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5. Eventuelle tilpasninger af projektet
6. Opsamling og det videre forløb (Karen)
7. Evt.
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Ad. 1: Ny lovgivning pr. 27. december 2016 (Lov om ændring af lov
om kystbeskyttelse) og hvad betyder det konkret for område 1
Kystbeskyttelsesloven er blevet ændret i januar 2017. Formålet var at forenkle lovgivningen og skabe en enklere og hurtigere proces for kommunerne. Der er kommet færre klageadgange. Det er tydeliggjort, at der er mulighed for at sætte ledningsejer i bidrag.
Ledningsejernes bidrag forventer kommunen at have afklaret i løbet af en
månedstid.
Afholdelse af Kap 1a-møde er ikke længere fastlagt ved lov, men nu en
valgmulighed.
Ad. 2: Præsentation af det samlede og reviderede projekt for område 1
NIRAS har kigget på hvordan højvandssikring af Granskoven og dermed område 1 kunne gøres billigere.
I det revidere projekt er bl.a. digehøjden ved Granskoven sænket fra 2,5
meter til 2,25 meter. Bølgepåvirkningen er ikke så stor i området, som ligger
lidt i læ af molerne i Færgehavnen. Det vurderes derfor, at risikoen for oversvømmelse ved 2,25 meter er lille. Granskoven planlægger at etablere et
lokalt beredskab, der går i aktion når, der er brug for en sikring udover det
diget yder.
Peter viser på ScalgoLive, hvordan havvandet vil oversvømme område 1
uden et dige. Det viser f.eks. også, hvordan Gudekvarteret kan blive oversvømmet.
Ad. 3: Fremlæggelse af ny partsfordeling
Der er valgt en solidariske partsfordeling – og det var der opbakning til.
Ad. 4: Drøftelse og afklaring af om Granskoven og digegruppen skal
fortsætte i fællesskab
Digeprojektet ved Granskoven er nu i samme prisleje, som område C og digegruppen var enige om, at holde sammen som én samlet digegruppe.
Ad. 5: Eventuelle tilpasninger af projektet
Det noteres, at på side 17, skal koten ændres fra 0,5 m til 0,25 m.
I område C skal der være mulighed for at vende med en bil på området. Der
indarbejdes derfor også en terrænregulering i område C.
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Ad. 6: Opsamling og det videre forløb
Kommunen vil afholde et møde med de grundejerne, der bliver berørt af diget i område C.
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Fordelen ved at afholde et Kap 1a-møde blev drøftet. På et Kap 1a-møde vil
der være mulighed for at få projektet gennemgået for alle beboere i område
1. Der vil endvidere være mulighed for høre om betalingsmuligheder mv.
Forhåbentlig kan vi holde et kap 1a-møde i efteråret. Det blev anbefalet, at
invitere en ejendomsmægler og evt. Stormrådet med til et kap 1a-møde.
Der blev gjort opmærksom på, at kommunen har ansvar for det eksisterende
dige og det har ikke den rette højde. Lige siden 2014 har grundejerforeningen gjort kommunen opmærksom på problemet med diget og den forpligtigelse kommunen har.
Det bliver oplyst, at beredskabet og kommunen er ved at evaluere den seneste indsats efter varsle om højvande d. 4. og 5. januar 2017.
Projektbeskrivelse og mødenotatet må gerne komme på hjemmesiden. Det
blev anbefalet at annoncer evt. i lokale medier om, at der stadigvæk er planer om diger på Halsskov og at der er fremdrift i projekterne.

