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1. Status på digeprojektet
Kommunens rådgiver arbejder på endelig tilretning af projektet og det forventes, at det samlede projekt kan sendes i offentlig høring inden for 2 - 4
måneder. Herefter kan kommunen træffe endelig afgørelse i projektet. Det
forventes nu at blive til efteråret 2021
Der arbejdes forsat på kystbeskyttelse af delstrækningen på Halsskov Færgehavn. Denne delstrækning, som omfatter hævning af stien ved beach-volley-banerne, forventes at være færdig samtidig med højvandssikring af Område 1.

2. Relevante høringssvar efter høring af digeprojekterne i
Område 2 og 3
Der er indkommet høringssvar fra ledningsejere. I den sammenhæng har
kommunen haft møde med Erhvervsstyrelsen for at drøfte baggrunden for
principperne for partsfordelingen, som er én part pr. 30 forsyningskunder inden for det beskyttede område.
En interesseorganisation har afgivet høringssvar, som vedrører sand- og ralfodring i kystbeskyttelsesprojekter. Det anbefales, at sten og ral ikke tildækkes, men genanvendes så der genskabes en autentisk lignende bund og
kyst. Det er af hensyn til biodiversiteten. Når stenene forsvinder, mangler
der skjul til dyrene og steder, hvor tang kan hæfte sig fast, og med tangen
forsvinder det rige liv af smådyr og fisk, som er knyttet til tangskove.
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3. Ændret kronekote for delstrækning i den sydlige del af
Granskoven
I efteråret 2020 blev det besluttet at få tegnet en digeløsning uden mobile
løsninger i form af monterbare plader og sandsække. Kommunens rådgiver
har i den forbindelse også genberegnet digekoten for delstrækningen ud for
den sydlige del af Granskoven. Genberegningen viser, at digets kronekote
udfor denne strækning skal være +3 m, for at tage bølgeskvulpet i tilfælde
af højvande og kraftig storm.
Det er en kronekote, der vil tage udsigten fra sommerhusene og det vil give
øget indsigtsgener fra forbipasserende.
Der er alternative løsninger til at sænke digets kronekoten og bevare beskyttelsen ved en 100 års stormflodshændelse.
Digegruppen drøfter derfor en brugbar løsning, hvor der anlægges en grøft
og pumpebrønd på indersiden af diget. Det er samme løsning, som der tegnet udfor Søbrinken.
Det besluttes, at kommunen arbejder videre med denne alternative løsning,
så kronekoten bliver +2,55 m DVR90 på denne delstrækning.

4. Evt.
Kystdirektoratet har sendt udkast til en bekendtgørelse for kystbeskyttelse til
350 mio. kroner i høring fra 31. marts – 23. april 2021.
Bekendtgørelsen sætter rammer for en puljen til støtte af kystbeskyttelsesprojekter. Når bekendtgørelsen er endelig vedtaget vil der være mulighed for
ansøge om tilskud til anlægsudgifterne.
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