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Tid og sted: Onsdag den 29. november 2017, Dahlsvej 3, Korsør
Deltagere digegruppen, område 3:
Benny Henschel
Georg Schønemann
Henning Stokholm
Deltagere Slagelse Kommune:
Karen Vestergaard (KV)
Kristina Bjerre

5. december 2017
Sagsid.: 330-2013-80192
Kontaktperson:
Karen Vestergaard
Direkte tlf. 58 57 95 23

Fax.
Ean.nr. 5798007389727

Dagsorden til mødet:
1. Grusdepoter til sandsække
2. Ændringer i kystbeskyttelsesloven
3. Bidragsfordeling med ledningsejere
4. Det videre forløb
5. Næste statusmøde
6. Evt.
AD. 1: Grusdepoter til sandsække
Digegruppe 3 har haft et ønske om en grusbunke til sandsække ved Strandvej. KV oplyser, at Beredskabet har meddelt, at Beredskabet kun vil lægge
én bunke på Halsskov og det er ved den gamle campingplads – altså det område, der blev udpeget af digegrupperne på 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 ligger 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 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, hvor det også vil være muligt at afhente fyldte sandsækkene.
Digegruppe 3 foreslår, at beredskabet kan øve sig i brugen af den nye sandsækkefylder ved Værftet den 12. december. Digegruppen ønsker svar senest
den 5. december. (Beredskabet har d. 1. december 2017 meddelt, at øvelserne med at
fylde sandsække ikke bliver planlagt til at foregå rundt omkring i kommunen, men kommer
til at foregå på Slagelse Landevej 3. Sandsække som fyldes under uddannelsen og træningen vil kunne afhentes hos Beredskabet.
Når Beredskabet ved mere præcist, hvornår uddannelsen og øvelse vil foregå, så vil digeområderne i Slagelse Kommunen blive orienteret.)

Varslinger i højvandssituationer
KV oplyser, at Beredskabet generelt vil forsøge at være hurtigere ude med
varslingerne, f.eks. via SMS-funktioner.
AD. 2: Ændringer i kystbeskyttelsesloven
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.
Første behandling af ny kystbeskyttelseslov er d. 30. november 2017.
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AD. 3: 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.
Bidragsfordeling med grundejere og ledningsejere skal i høring samtidig med
digeprojektet.
Digegruppen synes det er rigtigt, at bidragsfordele ledningsejerne, da de
også har nytte af højvandssikringen.
AD. 4: Det videre forløb
Når bidragsfordeling med ledningsejere er på plads, sendes projektet i høring hos alle der kan blive pålagt bidrag. Kommunens endelige afgørelse om
digeprojektet kan påklages. Det videre forløb blev drøftet i grovetræk.
AD. 5: Næste statusmøde
Næste statusmøde planlægges til onsdag den 24. januar kl. 9-10.
AD. 6: Evt.
Digegruppens medlemmer blev præciseret:
Benny Henschel
Georg Schønemann
Henning Stokholm Buch
Kristian Egede
Michael Thy
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