Center for Miljø, Plan og
Teknik
Natur, Vej og Trafik
Dahlsvej 3
4220 Korsør
Tlf. 58 57 36 00
teknik@slagelse.dk
www.slagelse.dk
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Sagsnr.: 330-2018-72082

Tid og sted:
Onsdag den 31. oktober 2018, kl. 16-17.30, Brandskolen i Korsør.

Kontaktperson:
Karen Vestergaard

Dagsorden:
 Velkomst
 Orientering om beredskab
 Gennemgang af de enkelte områder
 Uddannelse til ”Robust Borger”
 Eventuelt og afslutning

Kristina Bjerre
Referent:
Josefine Thomsen
Direkte tlf. 58 57 46 84

Deltagere:
Der deltog 16 repræsentanter fra digegrupper, arbejdsgrupper og digelag fra
henholdsvis: Næsby Strand, Halsskov område 1, 2 og 3, Kobæk Strand,
Omø og Bisserup.
Slagelse Kommune: Michael Djervad, Flemming Kortsen, Peter Johansen,
Karen Vestergaard, Kristina Bjerre og Josefine Thomsen.

Orientering om beredskab
Beredskabet får stormflodsvarsel fra DMI. Varslet sendes to dage før prognosen forudsiger stormflod. På baggrund af varslet og højden på vandstanden
sættes beredskabet i gang.
Beredskabets primære opgave er at prioritere infrastruktur, hvilket løses i et
samspil mellem Brand og Redning og Entreprenørservice. Entreprenørservice
står herudover for kommunens ”egensikring” med fokus på de kommunale
bygninger. Når den opgave er løst, bliver beredskabsressourcerne ikke sendt
hjem, men ressourcerne bliver brugt til at hjælpe borgerne i den udstrækning det er muligt.
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Borgere skal holde øje med kommunens hjemmeside, som løbende vil holdes
opdateret, f.eks. om hvor og hvornår der oprettes sandsækkedepoter. På
hjemmesiden vil der også være et telefonnummer, hvis man vil kontakte beredskabet. Der skal skabes en tættere kontakt mellem borgerne, kommunen
og beredskabet, med kommunen som mellemled. Karen Vestergaard og Kristina Bjerre vil være kontaktpersonerne til de aktuelle dige- og arbejsgrupper/digelag, så der vil også være en opdatering og orientering af situationen
den vej.
Beredskabets hjælp består hovedsageligt af mandskab og sandsække. Frivillige tilknyttet beredskabet hjælper til, men det er på forhånd ikke til at vide,
hvor mange der kan komme til de forskellige digeområder.
På nationalt niveau bliver det besluttet hvilke kommuner/områder, der kan
få tildelt hjælp i form af f.eks. watertubes. En watertube er temmelig kostbar
og dyr at indkøbe for kommuner/borgere. Desuden er de aldrig 100 % sikre
og kan briste. Beredskabet ansøger Beredskabsstyrelsen om hjælp og hvis
kommunen får tildelt materiel, bliver der også stillet mandskab til rådighed,
som kan hjælpe.
Beredskabet kender problemområder og forholder sig til sikringshøjderne på
baggrund af prognoserne, hvilket heller ikke altid præcist kan forudses. Korsør vil være højst og første prioritet.
Man kan selv oprette en lokal beredskabsplan i sit område og skabe en god
organisering for, hvad man selv som grundejer kan gøre for at undgå oversvømmelser.
Granskoven er et godt eksempel på, hvordan grundejere har organiseret sig,
så der i fællesskab bliver lagt sandsække ud inden højvandet kommer.
DMI registrerer vandstandshøjder rundt om i landet, bl.a. i Korsør Havn.
Derudover har Slagelse Kommune en vandstandsmåler på ydersiden af fiskerihavnen i Korsør og i udmundingen af Tude Å. Vandstandsmålerne kan følges på http://hydrometri.dk/kommune/slagelse/

Gennemgang af de enkelte områder (klimatilpasning.dk – havvand på land)
Næsby Strand:
Kystdirektoratet har givet en tilladelse til digeprojektet i januar i år. Samtidig
traf kommunen afgørelse om at sætte SK Forsyning i bidrag. Denne afgørelse blev påklaget, men klagen blev afvist af klagenævnet i juni i år. Derefter blev forslag til vedtægt sendt i høring og kommunen har truffet afgørelse
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om vedtægten i september 2018. Afgørelsen er blev påklaget og den stiftende generalforsamling blev aflyst. I stedet blev der afholdt et orienteringsmøde. Kommunen arbejder på at få detailprojekteret afvandingsforholdene,
så der kan gives en tilladelse efter vandløbsloven. På grund af klager er der
opstået den udfordring, at nogle af de tilladelser, der er truffet tidligere begynder at udløbe. Så der er nu fokus på fornyelse af de tilladelser.
Oversvømmelse ved 1,0 m.
Sikringskote: 2,05-2,35 m.
Entreprenørservice sætter en pladen i gennemløbet fra Tude Å til Skudeløbet. Rørene, hvor pladen skal sætte til, bør tilses og plantevækst mv. bør
fjernes, så pladen bedre kan sættes på plads. Kommunen følger op, så plantetilvæksten fjernes.
Halsskov (område 1,2,3):
For alle tre områder gælder, at de har været i høring hen over sommeren.
Der er kommet en del høringssvar og der arbejdes på at få tilrettet de enkelte projekter. Derefter skal projekterne miljøvurderes og kommunen skal
give en tilladelse efter kystbeskyttelsesloven. Kommunen arbejder endvidere
på at få udarbejdet vedtægter til digelagene. Kommunen forventer at træffe
endelig afgørelse i digeprojekterne til vinter/forår 2019.
Område 1
Kritiske punkter i Granskoven og ved en vandstandsstigning på 1,8 m løber
vandet ind over Revvej til Gudekvarteret.
Sikringskote på dige 2,5 m
Område 2
Ved 1,6 m begynder oversvømmelserne og ved en vandstandsstigning på
1,8 m bliver baglandet oversvømmet.
Område 3
Området ligger lidt højere end område 1 og 2. Ved en vandstandsstigning på
1,8 m bliver området oversvømmet –
Korsør bymidte:
Der er udarbejdet et skitseprojekt og et visionsprospekt og afholdt en indledende borgermøde. Derefter har sagen været sat mere eller mindre i bero.
Nu er der i forbindelse med budgetforhandlinger her i efteråret afsat midler
til den kommunale andel – og kommunen skal have genoptaget sagen.
Ved en vandstandsstigning på 1,3 m vil en stor del af byen blive oversvømmet. Beredskabet sikrer ved Batterivej, for at undgå at vandet trænger ind i
byen. Sikringskote +2,00.
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Kobæk Strand:
Her er de fem grundejerforeningerne blevet enige om at arbejde for en helhedsløsning – ét dige for hele området. Der er endnu ikke igangsat et egentlig kap 1a-sag for dette område, men Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget
har besluttet at få udarbejdet et bedre teknisk og økonomisk beslutningsgrundlag for en helhedsløsning. Det arbejde er igangsat.
Området begynder at blive oversvømmet ved en vandstandsstigning på 0,9 1,0 m.
Området oversvømmes både fra syd ved indsejling til Yderfjord og fra kysten
mod Storebælt. En sluseløsning har været undersøgt, men det er en dyr løsning og kræver stadig, at der bygges diger.
Skælskør Bymidte:
I Skælskør er der endnu ikke igangsat en proces for at få højvandssikret
byen. Men det er planen, at når Korsør er højvandssikret så vil kommunen
se på muligheder for højvandssikring af Skælskør.
Ved en vandstandsstigning på 1,2 m oversvømmes dele af byen ved havnen.
Bisserup:
Her er anlagt et dige med en kvote på 2,0 m (fra 1999). Digelaget er i tvivl
om diget på sigt er højt nok. Kysten udfor diget mod syd er udsat for erosion.
Kirkehavn, Omø:
I 2006 blev 25 huse i Kirkehavn oversvømmet. I 2014 blev der bygget et
dige. Diget har ikke været afprøvet endnu.
Spørgsmål: Hvordan fastsætter man de forskellige sikringshøjder?
Svar: På baggrund af Kystdirektoratets højvandsstatistik, der bygger på tidligere hændelser. I dag er der flere muligheder for at kystsikre til en højere
kote end tidligere (jf. ny lovgivning).
Politikerne har inkluderet kystsikring i budgetforliget.
I forbindelse med administrationen af kystbeskyttelsesloven skal der tages
mange hensyn. Det kan betyde lange sagsbehandlingstider. Med den seneste
ændring i lovgivningen er der mulighed for, at processen kan gå hurtigere.
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Spørgsmål: Hvor er statens ansvar? Hvorfor udbetaler Stormrådet erstatninger i stedet for at betale kystsikringsprojekter.
Svar: Staten betaler for diger ved Vestkysten, fordi digerne beskytter et
enormt lavtliggende område, hvor mange ejendomme og værdier kan gå
tabt, hvis områderne bliver oversvømmet. Områderne inkluderer Ringkøbing
Fjord, Nissum Fjord og større dele af Limfjorden.
Det er et politisk valg, at Stormrådet udbetaler erstatning.
Uddannelse til Robust Borger
Beredskabsforbundet har reklameret med en uddannelse, der hedder Robust
Borger med fokus på håndteringen af brand. Kommunen har spurgt om der
er mulighed for at dreje uddannelsen, så der er fokus på oversvømmelse.
Beredskabsforbundet var positive, men har ikke meldt endeligt tilbage
endnu.
Digegrupperne udtrykte interesse for uddannelsen og der var opbakning til
at gå videre med ideen.
Efter mødet var der en fremvisning af sandsækkefylder.
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