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Referat af grundejermøde i område 2, d. 29. oktober 2013
Tirsdag d. 29. oktober var der møde for grundejere i område 2. Ca.
80 grundejere var mødt op i Storebæltshallen i Korsør for at få mere information om mulighederne for at kystsikre deres område.

20. november 2013
Sagsid.: 330-2013-80191
Kontaktperson:

Projektleder Merete Hvid Dalnæs fra Slagelse Kommune indledte mødet
med et oplæg om baggrunden for højvandssikring af Halsskov, samt tankerne omkring projektet.
Jan Dietrich fra NIRAS, som er rådgivende ingeniør på projektet, præsenterede prognoserne for de næste 100 års vandstandsstigninger,
og fremlagde forskellige løsninger til at sikre kysten og de bagvedliggende
ejendomme imod oversvømmelser.
Efter oplæggene var der mulighed for at stille spørgsmål:
Bl.a. blev der stillet spørgsmål til, om der evt. kan indrettes en sti på diget? Til det svarede Jan Dietrich fra NIRAS, at digegruppen sammen med en
entreprenør kan diskutere mulighederne for at skabe det dige, der passer
bedst til område 2.
Der blev også spurgt ind til de fremlagte beregninger for hver enkelt grundejers årlige udgift til et eventuelt dige, som Jan Dietrich fra
NIRAS præsentere tidligere på mødet. Både Slagelse Kommune og Jan Dietrich understregede, at disse tal skal ses som et højt sat skøn – dvs. at omkostningerne med al sandsynlighed ikke vil overstige de fremlagte tal, med
mindre digegruppen f. eks vælger en anden arkitekt og helt andre retningslinjer end de foreslåede.
Et andet spørgsmål lød: Hvad der vil ske med området, hvis grundejerne ikke godkender kystsikring i Halsskov?
Som svar på spørgsmålet forklarede Merete Hvid Dalnæs fra Slagelse Kommune, at selvom et flertal af grundejerne ikke ønsker at gå videde med pro-
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jektet, så er det en politisk beslutning, om højvandssikringen skal gennemføres.
På mødet blev følgende løsninger drøftet:

Bygge ovenpå den eksisterende mur

Strandfodring
Efter spørgerunden skulle digegruppens medlemmer findes. Merete Hvid Dalnæs holdt oplæg om digegruppernes fremtidige arbejde
og det forløb, gruppen skal igennem.
På informationsmødet om digegrupperne den 3. oktober 2013 meldte 8
grundejere sig til at være en del af digegruppen. Disse præsenterede sig
kort på aftenens møde. Herefter fik interesserede fra salen mulighed for at
melde sig. 2 grundejere ville gerne deltage i arbejdet, og digegruppen i område 2 består nu af 10 grundejere.
Slagelse Kommune bad de fremmødte grundejere om at skrive bekymringer,
holdninger og spørgsmål på plancher, så digegruppen fremadrettet kan arbejde med de konkrete spørgsmål/problemstillinger/ønsker.
De fremviste slides og grundejerens udtalelser kan findes
på: www.slagelse.dk/hoejvandssikringhalsskov
Digegruppens deltagere:
Ketil Mandnen
Keld Jørgensen
Uffe Nilson
Kenneth Nielsen
Roland Køppen
Peter Ørndrop
Steen Otterstrøm
Kristian Larsen
Allan Gravesen
Jørgen Agunstina
Det videre forløb:
Den 20. november 2013 skal digegrupperne mødes igen til et opstartsmøde i
kantinen på Dahlvej 3 i Korsør. En repræsentant fra kystdirektoratet og et
medlem af et eksisterende digelag vil deltage i mødet.
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