Mødenotat fra digegruppemøde – område 1
Tid og sted: Onsdag den 29. november 2017, Dahlsvej 3, Korsør
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Deltagere Slagelse Kommune:
Karen Vestergaard (KV)
Ikke tilstede digegruppen, område 1:
Erik Lindekrans
Claus B Jørgensen
Ole Aabyrt
Anders Nielsen

Dagsorden til mødet:

1. Nye ændringer i kystbeskyttelsesloven og praksis
2. Status på grusdepoter til sandsække
3. Det kritiske hjørne
4. Bidragsfordeling med ledningsejere
5. Overdragelse af kommunens dige
6. Færgehavnen - bølgebryder og dige
7. Det videre forløb
8. Næste statusmøde
9. Evt.

Referent:
Karen V es tergaard
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AD. 1: Nye ændringer i kystbeskyttelsesloven og praksis
Der er flere initiativer på vej på kystbeskyttelsesområdet, bl.a.:
Der ligger bl.a. forslag om en ”One stop shop”, som betyder en forenklet og
hurtigere behandling af kystbeskyttelsessager. Beslutningskompetencen ved
etablering af kystbeskyttelsesanlæg samles hos kommunerne frem for den
nuværende delte myndighed med Kystdirektoratet.
Vejledende om bidragsfordelingsmodeller: Miljø-og Fødevareministeriet udarbejder vejledende modeller for bidragsfordeling, som vil understøtte kommunerne i spørgsmål om udgiftsdeling mellem ejere i store kystbeskyttelsesprojekter
Loft over klagesagsbehandlingstiden: Der etableres et loft over klagesagsbehandlingstiden på seks måneder i sager om kystbeskyttelse.
Beredskabsmæssige udfordringer ift. digesikkerheden: Miljø- og Fødevareministeriet igangsætter en kortlægning af diger, der giver beredskabsmyndighederne adgang til et aktuelt overblik over digernes højde og styrke, så de
får et bedre grundlag for at disponere mandskab og ressourcer i forbindelse
med stormflod.
AD. 2: Status på grusdepoter til sandsække
Digegrupperne for område 1, 2 og 3 har sendt en fælles ansøgning til kommunen/beredskabet om at få lagt et grusdepot ud på den gamle campingplads ved Revvej. Grusdepotet kan f.eks. lægges ud i efterårsferien. Her fra
vil det så være muligt at fylde sandsække i ro og mag til et midlertidigt dige,
hvis der kommer en højvandssituation.
Beredskabet synes godt om ideen med, at efterårsferien bliver til en sandsækkefylder-ferie.
Beredskabet forventer dog at få en sandsækkefylder i december 2017.
Beredskabet skal øve sig i at fylde sandsække og planlægger at demonstrere
sandsækkefylderens funktion på brandskolen, Slagelse Landevej 3, Korsør.
Der vil komme mere information om et evt. arrangementet i den sammenhæng.
Beredskabet har oplyst, at hvis de ved, at grundejerne i et område er interesseret i at sikre deres eget område og yde en indsats, så vil Beredskabet
godt prioritere hjælpen til de områder. Det pointeres dog, at Beredskabets
opgave er at sikre infrastrukturen og det har første prioritering, jf. mødet
med Beredskabet d. 31. oktober 2017.

Kommunen/Beredskabet er ikke interesseret i at få udlagt grusdepoter generelt og over længere tid. Fordi er depotet, der så når det skal bruges? Er der
nogen som har taget af grusdepotet til andet formål eller er depotet frosset
fast i en vinterkulde?
Kommunen/Entreprenør Service er heller ikke interesseret i, at der ligge depoter af grus eller sandsække på offentligt areal i længere tid. F.eks. kan
græsset visne og området vil fremstå goldt om foråret og langt hen på sommeren.
Beredskabet vil gerne forsøge at være hurtigere ude med varslingerne, f.eks.
via SMS-funktioner.
AD. 3: Det kritiske hjørne
Niras er ved at indarbejde justeringerne for det sydlige ”kritiske hjørne”. Ændringerne betyder, at der ikke vil være en forhindrende kant og det fortsat
vil være muligt at parkere på arealerne.
Niras er også ved at få indarbejde Kystdirektoratet bemærkninger til projektet. Kystdirektoratet bemærkninger har haft karakter af præciseringer og har
derfor ikke haft indflydelse på selve projektet.
Kommunen forventer at få et tilrettet projektet i uge 49. Projektet indeholder
endnu ikke en bidragsfordeling med ledningsejere, da den del afventer vejledningen fra Kystdirektoratet.
Når Kommunen har modtaget projektet sender KV det videre til digegruppen. Projektet lægges ikke ud på hjemmesiden, før bidragsfordelingen er afklaret.
AD. 4: Bidragsfordeling med ledningsejere
Forvaltningen har udarbejdet principper for en bidragsfordeling med ledningsejere. Politikkerne besluttede i foråret 2017 at afvente vejledning fra
Kystdirektoratet. Vejledning forventes færdig omkring nytår. Afhængig af
høringsperioder vil vejledning blive offentliggjort herefter.
AD. 5: Overdragelse af kommunens dige
Digegruppen giver igen udtryk for usikkerheden omkring vilkår for overdragelse af kommunens dige til digelaget. OD sender et oplæg til kommunen
med de punkter, som digegruppen mener borgerne har brug for at få afklaret før overdragelsen.
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AD. 6: Færgehavnen - bølgebryder og dige
En bølgebryder ved indsejlingen til færgelejet koster omkring 15-20 mill.
Bølgebryderen kan ikke forventes anlagt samtidig med diget. Diget kan derfor ikke anlægges med en forventning om, at der kommer en bølgebryder
ved Færgehavnen.
Den nyanlagte sti på Færgehavnen planlægges forhøjet til en 100 årshændelse med tillæg til bølgeskvulp. Det planlægges endvidere, at stien får karakter af en ”promenade”.
AD. 7: Det videre forløb
Når kommunen har modtaget det redigerede digeprojekt fra Niras, videresender KV projektet til eventuel kommentering i digegruppen.
Der arbejdes videre med afklaring af processen omkring overdragelse af diget, der er kommunalt eget. Kommunen får udarbejdet et juridisk notat til
digegruppen på baggrund af OD’s oplæg.
De ændringer der vedrører i det ”kritiske hjørne” fremlægger kommunen for
de berørte grundejere.
BJ sender en ansøgning og et tilbud til Beredskabet om en demonstration af
sandsækkefylderen ved område 1. Ansøgningen sendes til KV.
(Beredskabet har d. 1. december 2017 meddelt, at de på nuværende tidspunkt ikke ved
hvornår sandsækkefylderen kommer. Når beredskabet skal øve sig er det ikke planlagt til
at foregå rundt omkring i kommunen, men kommer til at foregå på Slagelse Landevej 3,
4220 Korsør. De sandsække som fyldes under uddannelsen og træningen kan afhentes hos
Beredskabet. Digeområderne i Slagelse Kommune vil blive orienteret, når Beredskabet ved
noget mere præcist.)

Ovenstående sker sideløbende med afklaringen af bidragsfordeling med ledningsejere.
AD. 8: Næste statusmøde
Næste statusmøde bliver i slutningen af januar 2018 eller begyndelsen af februar 2018. KV sender mødeindkaldelse via Doodle.
AD. 9: evt.
Claus B Jørgensen har solgt hus og træder ud af digegruppen.
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