Betalingsprincipper
Digegruppemøde 3. april 2014

Velkommen

Program 3. april 2014
Betalingsprincipper
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Velkomst, dagens program
forventningsafstemning
Tilbagemelding fra grupperne
Giver tilbagemeldingen anledning til refleksioner
Spisning
Oplæg om betalingsprincipper NIRAS
Spørgsmål
Intro til gruppearbejde om betalingsprincipper
Gruppearbejde om betalingsprincipper incl
pause
Fremlæggelse af gruppearbejdet
Afslutning og hjemmeopgave

Hvilken proces skal vi igennem og hvad
skal digegruppen lave?
Tidsplan med forbehold for ændringer mm








3. oktober 2013:
Slut oktober 2013:
20. november 2013:
8. januar 2014:
6. februar 2014:
3. april 2014:
15. maj 2014:



Ideerne opsamles og sendes ud til grundejerne med anmodning om
interessetilkendegivelse evt. først en politisk godkendelse
Efterår 2014:
Sagerne behandles i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget
med henblik på fremme. Klagemulighed
Hvis sagerne fremmes og ikke påklages
Yderligere præcisering af projektet
Januar 2015:
Møde for grundejerne
April 2015:
Sagerne behandles i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget
godkender sagerne. Klagemulighed
Herefter godkendelse i kystdirektoratet. Klagemulighed
Licitation og etablering af kystsikring









Informationsmøde for potentielle digegruppemedlemmer
Grundejermøder
Opstartsmøde for digegrupperne
Digegruppemøde: Ideer
Digegruppemøde: Beskyttelsesniveau
Betalingsprincipper
Opsamling og endelige beslutninger

Abonnér



Følg projektet: www.slagelse.dk/hoejvandssikringhalsskov

Forventningsafstemning









Halsskov Strandpark bliver politisk behandlet i forbindelse med
klimatilpasningsplanen
I dag har vi fokus på etape 1: etablering af simple diger som ikke
er til hinder for de øvrige etaper.
I dag drøfter vi hvilke betalingsprincipper, der skal benyttes i en
evt. partsfordeling efter nytteprincippet.
Det er derfor kun den del af projektet der skaber direkte nytte der
skal partsfordeles. Dvs. etape 1
Kommunens bidrag ud over som lodsejer er en politisk beslutning.
Vi er i gang med at undersøge hvilken vejledning vi skal give
vores politikere til at træffe denne beslutning.
 Fortilfælde fra kommuner, hvilke værdier vi har f.eks i veje,
parker, skoler, rekreative værdier af det der etableres.

Borgmesterbrev til Miljøministeren






Borgmester Stén Knuth er gået sammen med 10 andre
Sjællandske borgmestre for at få et møde med miljøminister
Kirsten Brosbøl om kystsikring af Sjælland.
Statens rolle på den jyske vestkyst nævnes og der ønskes en
lignende ordning for de Sjællandske kommuner

Ministeren svarer
 at staten er engageret på den jyske vestkyst på grund af stor
erosion og få lodsejere.
 at hun vil bede kystdirektoratet om at se nærmere på de risici
der er nu og fremadrettet er for de danske kyster
 At kystdirektoratet har skrevet og tilbudt råd og vejledning

Fremlæggelse af hjemmeopgave fra sidst
 Hvilket beskyttelses niveau ønskes?
 Hvilken beskyttelses strategi ønskes?
 Opsætning af snoredige som baggrund for dialog med
naboer

Velbekomme

NIRAS præsentation
om
betalingsprincipper

Gruppearbejde slutter 20:30
1. Vælg hvilke kriterier der giver mening at benytte
1. Brug barometeret til at prioritere kriterierne
2. Udvælg kriterier.
3. Drøft om kriterierne skal inddeles og hvor mange underklasser
hvert enkelt kriterium skal inddeles i
4. Vælg hvem der skal fremlægge digegruppens resultater
Hvis der er tid:
2. Hvad er digegruppens begrundelse for at kommunen skal bidrage
til omkostningerne?
3. Hvilke fordele mener digegruppen at forsyningsselskabet har af
sikringen?

Hjemmeopgave
 Drøft aftenens resultater med jeres naboer
 Tag endelig beslutning om hvad I ønsker og sende det til
mig: mhdal@slagelse.dk

Næste møde:
Opsamling og endelige beslutninger
 NIRAS udformer forslag til betalingsprincipper på baggrund
af jeres ønsker.
 Slagelse Kommune samler jeres beslutninger fra
digegruppemøderne i et forslag til hvad der skal sendes i
interessetilkendegivelse hos grundejerne.
 Dette forslag sendes til digegrupperne før næste møde 15.
maj 2014
 Næste møde: ”opsamling og endelige beslutninger”.

