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1.

Status på kystbeskyttelsesprojektet i forhold til processen/tidsplanen

Slagelse Kommune har i samarbejde med rådgiver arbejdet på at få kystbeskyttelsesprojektet (projektet) beskrevet så det lever op til de krav, der er i
gældende lovgivning.
Projektet kræver tilladelse efter kystbeskyttelsesloven, vandløbsloven og
miljøvurderingsloven.
Det har været en langt større og tidskrævende opgave end forventet, at få
tilrettet og beskrevet projektet tilfredsstillende.
Kommunens udkast til ”Afgørelse om ikke VVM-pligt” har været i høring hos
berørte myndigheder. I den forbindelse har Miljøstyrelsen afgivet høringssvar.
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Det har bl.a. betydet, at projektet skal vurderes yderligere i forhold til Natura 2000, Fuglebeskyttelsesområde, Lov om Vandplanlægning og Lov om
Havstrategi.
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Det forventes nu, at projektet kan sendes i høring hos grundejerne til efteråret 2020.
Halsskov Færgehavn – der arbejdes på et digeprojekt på området. Projektet omfatter en hævning af stien ved beachvolley-banerne. Denne delstrækning kan forventes anlagt til foråret 2021.

2.

Tilretninger og præciseringer i forbindelse med ansøgning om
tilladelse i henhold til kystbeskyttelsesloven.

I forbindelse med udarbejdelse af ansøgningsmaterialet er der sket mindre
tilretninger og ændringer
Alle ændringerne er indledningsvis godkendt af digegruppen og berørte
grundejere.
Tilretninger og ændringer vil fremgå tydeligt af projektet, som alle grundejere forventes at få i høring til efteråret 2020.
3.

Budget og bidragsfordeling

Det samlede projektbudget anslås at beløbe sig til ca. 9.510.000 kr. inkl.
moms.
De årlige driftsomkostninger er vurderet til ca. 2 % af anlægsoverslaget,
hvilket svarer til ca. 190.000 kr./år.
Slagelse Kommune bidragsfordeles med 18,5 pct. af udgifterne.
Ledningsejerne bidragsfordeles ud fra et kundeprincip, hvor 30 kunder modsvarer to parter, hvilket for nærværende bidragsfordeling svarer til beskyttelse af én bolig, altså én kunde.
Der deltager efter ovenstående i alt 330 parter i fordelingen af resten af udgiften, når kommunens bidrag er fratrukket den totale udgift for anlægget.
Alle matrikler/ejendomme deltager solidarisk i betalingen og får tildelt én
part.
Én part svarer således til ca. 24.000 kr.
De årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne er per part ca. 470 kr.
4.

Er der grundejere som skal orienteres om ændringer?

Ved station St.160. er der tilføjet en løsning for håndtering af regnvand.
Drænene samles i en brønd. Fra brønden udledes vandet gennem diget via
et rør direkte til stranden. Digegruppen arrangerer møde med berørt grundejer. (Efterskrift: der er afholdt møde med grundejer d. 26. juni 2020)

5.

VVM-Screening/ansøgning/afgørelse om ikke VVM-pligt

Slagelse Kommunen har behandlet projektet i henhold til miljøvurderingsloven.
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Slagelse Kommune, Plan har foretaget en screening og har vurderet, at projektet for Område 1, ikke har en karakter og et omfang der gør, at det vil få
væsentlig indvirkning på miljøet.
Der er derfor truffet ”afgørelse om ikke VVM-pligt”.
I henhold til miljøvurderingsloven skal et udkast til afgørelsen sendes i høring hos berørte myndigheder.
Miljøstyrelsen har i den forbindelse afgivet høringssvar om Natura 2000områderne.
Miljøstyrelsen skriver i deres høringssvar, at projektområdet er placeret
henholdsvis 100 meter og 500 meter fra henholdsvis Natura 2000 område
116 og Fuglebeskyttelsesområde F98.
Eventuel påvirkning af fuglene på udpegningsgrundlaget i F98 skal derfor
beskrives og vurderes bedre.
Projektet skal endvidere vurderes i henhold til Lov om Vandplanlægning og
den tilknyttede lovgivning samt til lov om Havstrategi.
6.

Politisk indstilling og ny høring

Når projektet er tilrettet og når afgørelsen om ”ikke VVM-pligt” er endelig
afklaret, skal Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget beslutte om projektet kan
sendes i høring. Projektet forventes sendt i høring til efteråret 2020.
7.

Politisk indstilling om vedtægt inklusiv digelaget første bestyrelse

Vedtægterne har været i høring i foråret 2019 og afventer høring af digeprojektet.
Når projektet har været i høring, skal der træffes politisk beslutning om oprettelse af digelag med vedtægt og bestyrelse.
8. Evt.
Digegruppen drøfter beredskab med sandsække, som skal tage overskyld af
bølger i Område 1A (25 cm). Digelagets lokale beredskabet må forvente, at
der skal fyldes og udlægges op til ca. 600 sandsække på denne delstrækning.
Et alternativ til sandsække kunne være, at der i højvandsmuren i støbes 25
cm høje H-jern på højkant. Mellem H-jernene kan der ved højvande opsættes træ regler.
Digegruppen beslutter, der skal arbejdes videre med en mere hensigtsmæssig mobil løsning.

