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Referat fra digegruppemøde den 1. december 2014

Mandag den 1. december på Dahlsvej i Korsør var der opdateringsmøde for
digegrupperne. Over 25 personer fra digegrupperne var mødt op for at få
den seneste opdatering på optællingen af interessetilkendegivelserne samt
det videre forløb for digesagen.
Projektleder Merete Hvid Dalnæs fra Slagelse Kommune indledte mødet med
at fortælle om artiklen i Berlingske, som omhandler digegruppernes gode
samarbejde om kystsikring. Herefter blev der knyttet et par kommentarer til
det kommende besøg af miljøminister Kristen Brosbøl mandag den 8. december. Dagsordenen for ministerbesøget den 8. december er, at gøre ministeren opmærksom på problematikkerne ved etablering af diger; betalingsmodellen, processen er for lang og bureaukratisk samt ændring af kystbeskyttelsesloven osv.
Herefter præsenterede Merete resultaterne fra interessetilkendegivelserne,
hvor 314 grundejere havde afgivet sin stemme fordelt ud på område 1, 2 og
3:
Område 1

Område 2

Område 3

Ja

98

92

37

Nej

28

39

15

I alt

128

133

53

Resumé af bemærkninger
Finansiering/ansvar:
De fleste tilkendegivelser handler om økonomien: Flertallet mener, at det er
et statsligt/kommunalt ansvar at betale for kystsikringen – eller at alle borgere i Korsør bør betale.
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Kontaktperson:
Merete Hvid Dalnæs
Direkte tlf. 58 57 47 87

Nogen mener at diget er for dyrt i forhold til deres privatøkonomi, samt at
det er svært at sælge husene. Andre ønsker kun at betale til diget, hvis budgettet holder. Et par bemærkninger giver udtryk for, at man ikke ønsker at
betale det samme beløb, som grundejere med havudsigt, idet deres ejendomsværdi er højere. Der forekommer en bekymring om vedligeholdelse af
diget samt hvis projektet bliver dyrere end først antaget. Der stilles spørgsmål til, om der skal betales pr. matr. Nr. eller pr. hus
Lån/betaling:
Der efterspørges en afdragsordning og en lavere rente - indfrysning af rente
via ejendomsskatten, kommunens nuværende forslag til rente er for højt- i
stedet ønskes realkreditlån på 2,2 % p.a.
”Ikke relevant for mig”:
Der er tilkendegivelser som viser, at en del grundejere ikke mener, at de bør
betale, fordi deres grund enten ligger højt over daglig vande eller ligger uden
for risikoområdet. Andre har aldrig oplevet oversvømmelse, og mener derfor
ikke, at det er relevant for dem at betale for kystsikring.
Endvidere har nogle grundejere selv bekostet kystbeskyttelse uden offentlig
støtte og ønsker derfor ikke at betale til denne kystbeskyttelse.
Molen:
Der forekommer en del bekymring om molens forfatning. Mange efterspørger, at molen bliver repareret og tænkt ind i projektet. Flere giver udtryk for,
at de ønsker diget så langt mod molen som muligt.
Natur/privat sfære:
Der forekommer en bekymring om bevarelse af den unikke kystnatur samt
benyttelse af badebroen og adgang til stranden. Der viser sig også en bekymring om privatlivet for de grundejere, som kommer til at ligge tæt på
diget, hvis den bliver etableret. Et par bemærkninger giver udtryk for, at der
ikke ønskes at betale til gangstier på diget, da det giver slitage.
Der stilles mange spørgsmål på et detaljeringsniveau, hvor sagen endnu ikke
er nået til, og som derfor ikke kan besvares. I bemærkningerne fremkommer
mange detaljer, som er vigtig viden, hvis projektet skal realiseres.

Hvad sker der videre i digesagen
Kystdirektoratet har ikke godkendt skitseforslaget fra Niras på grund af tekniske uenigheder. Merete har derfor haft et møde med Jan Dietrich fra Niras,
hvor det blev besluttet, at Kystdirektoratet og Niras må finde en løsning og
udarbejde et nyt skitseforslag i fællesskab. Niras skal også lave en økonomiog vedligeholdelsesplan. Har digegrupperne bemærkninger eller spørgsmål,
som skal med til mødet mellem Niras og Kystdirektoratet, kan kommentar
indsendes til enten Merete eller Lotte.
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Et spørgsmål fra digegrupperne var rettet mod, hvordan de skal komme med
ind i det fremtidige projekt. Digegrupperne har en lokal viden om stranden,
som hverken Niras eller Kystdirektoratet besidder. Merete svarede, at det
kan blive nødvendigt med et møde, hvor Niras og kystdirektoratet præsenterer det nye skitseforslag.
Der blev stillet spørgsmål til molens dårlige forfatning og planen for reparation. Merete svarede at problematikken er rejst for politikerne.
Der blev stillet spørgsmål til ændring af kystbeskyttelsesloven, hvor Merete
forklarede, At det er op til politikerne at beslutte om loven skal ændres og at
vores borgmester på mødet den 8. december vil lægge pres på miljøministeren for at få revideret loven.
Merete forsikrede at digeprojektet kan blive fremmet, selvom det ikke er
færdigt. Digeprojektet er ikke bagud i forhold til den ”normale” proces. Det
er op til Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget at beslutte om sagerne skal fremmes eller falde.
Den videre proces for digesagen:
- I januar bliver sagerne fremmet i Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget
- Myndighedsafgørelse sendes ud til alle grundejere med orientering
om afgørelse og klagefrist.
- Udarbejdelse af endelig partsfordeling
- Det færdige skitseforslag foreligger.
- Skitse af dige (som kan godkendes af Kystdirektoratet)
- Forslag til Partsfordeling
- Det færdige skitseforslag sendes ud til grundejerne og der indbydes
til kap 1a møde

Opdatering på Strandparken
Merete og Otto Dræby lavede hver et kort oplæg om Strandparken. Der er
nedsat et §17.4 udvalg, som træder i kraft den 1. januar. Udvalget har fokus
på at udforme en udviklingsplan for Korsør, som dækker bredt - det overordnede formål er at skabe mere liv i Korsør. De 30 millioner kr. er afsat til
Korsør og dermed ikke kun Strandparken. Derudover skal udvalget beslutte
hvor stor en rolle Strandparken får. Endvidere skal udvalget administrere de
200.000 kr. som var afsat til budgettet til Strandparken. Der er blevet taget
kontakt til Kystdirektoratet, som har kontakter i Europa til et EU-projekt.
Projektet kan være en mulig løsning til at skaffe flere økonomiske midler til
udformning af undersøgelser i forbindelse med strandparken
Endvidere er Merete allerede i gang med at udarbejde en plan for hvilke undersøgelser, der skal igangsættes for at etablere strandparken. Miljøafdelin-
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gen vil i gang med at undersøge badevandskvaliteten i området fra forår
2015 til forår 2016.
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Digegrupperne skal være repræsenteret i udvalget. Der bliver stemt på Otto
som repræsentant for §17.4 udvalg. Kenneth bliver suppleant. Otto gør opmærksom på, at hans rolle i udvalget skal repræsentere hele digegruppen og
ikke hans personlige holdning. Otto vil derfor bruge digegrupperne aktivt
som sit bagland.
Det videre forløb
Digegruppen afventer indtil det færdige skitseforslag foreligger. Eventuelt
planlæge et møde mellem Kystdirektoratet og Niras, hvor de fremlægger
skitseforslaget.

