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Referat fra ministerbesøg 8. december 2014

27. januar 2015

Mandag den 8. december besøgte miljøminister Kirsten Brosbøll Korsør.
Ministeren var inviteret af 20 kystkommuner på Sjælland og Fyn, som alle
efterlyser en økonomisk model for kystsikring.

Følgende 20 kommuner stod bag invitationen af miljøministeren:
Egedal, Faxe, Frederikssund, Greve, Gribskov, Guldborgsund, Halsnæs,
Helsingør, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Lolland, Næstved, Odense,
Odsherred, Roskilde, Slagelse, Stevns, Vordingborg.

Kontaktperson:
Merete Hvid Dalnæs
Direkte tlf. 58 57 47 87

Dagens program startede på det tidligere rådhus på Casper Brandts Plads,
hvor borgmesteren fra Slagelse Kommune, Stén Knuth (V) bød alle
velkommen. Herefter blev alle samlet i en bus, hvor en guidet køretur af
naturgeograf og projektleder, Merete Hvid Dalnæs, skulle give Kirsten
Brosbøl en oplevelse af, hvilke konsekvenser stigende havvand har for
erhvervsliv, turistattrraktioner og private huse i en kystby. Der var opsat
kotemærker rundt omkring i byen, som visuelt illustrerede hvor højt vandet
stod under stormfloden i 2006. Det var en flok interesserede borgmestre og
minister, som alle lyttede godt efter, da Merete Hvid Dalnæs forklarede de
mange udfordringer, som kystbyer står overfor i dag.
Ruten startede langs den aktive erhvervshavn, hvor vandet stod op til
kanten i 2006. Merete Hvid Dalnæs forklarede hvor oplagt det ville være at
hæve kajkanten, men skal Korsør bevare havnen som erhvervsdrivende, kan
kanten kun forhøjes til en vis grænse. Derfor er der drømme om at etablere
en sluse, som skal afholde vandet at forplante sig i inderhavnen under
stormflod og dermed undgå at oversvømme bydele og kajkanter.
Efterfølgende gik turen videre til den gade, der blev omdannet til en flod
under stormen i 2006. Mange huse, butikker, Rådhuset og den lokale bank
blev voldsomt ramt under stormen, hvor store værdier blev ødelagt.
Herefter gik turen til Halsskov, hvor Merete Hvid Dalnæs præsenterede dem
for kystsikringsprojektet, som er ved at tage form i Korsør-bydelen Halsskov.
Første stop på ruten var stranden ved Granskoven, hvor der blev diskuteret
mellem ministeren og forskellige borgmestre. De 14 borgmestre gav tydeligt
udtryk for deres oplevelse af udfordringerne ved den nuværende lovgivning
af kystsikring i Danmark, hvor det økonomiske ansvar ligger hos
grundejerne. Derudover var det borgmestrenes ønske også at få en
forenkling af reglerne. Den nuværende proces, som digegruppperne skal
igennem for at etablere diger, er ifølge Merete Hvid Dalnæs en meget lang
proces for private grundejere. Det er heller ikke alle private grundejere, som
har mulighed for at få hjælp af kommunen til den lange proces.
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Fra ministerens side blev der ikke lovet ændring af lovgivningen. Hun
fastholder fortsat, at det er grundejerne der står med ansvaret for at sikre
egne værdier mod stormflod. Derimod lyttede hun til forslaget om forenkling
af processen, så det kan blive nemmere for digegrupperne at gennemføre en
digesag.
Under sidste stop på ruten skulle Storebæltbroen klappes under maven. Her
forklarede Merete Hvid Dalnæs, hvordan kysten ved Storebæltsbroen er
sikret mod hændelser, der kun indtræffer hvert 10.000 år.
Som afslutning på dagen overrækkede Joy Mogensen, borgmesteren fra
Roskilde Kommune, en gave til ministeren, hvorefter ministeren lovede at
sende et opfølgende brev.
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