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2022 

19. december 
Møde mellem digegruppen og Slagelse Kommune.  

Formålet med mødet var at gennemgå og drøfte de nyeste ændringer til kystbeskyttelsespro-
jektet og tilføje evt. bemærkninger. 

Notat fra mødet 

20. oktober 
Slagelse Kommune inviterer til et informationsmøde om beredskab i stormflodssituationer. Ef-
ter mødet afholdes kurset ”Bo Vandsikkert”. Det er et gratis kursus med to timers teori efter-
fulgt af en praktisk gennemgang af nogle forebyggende muligheder. 

Mødet og kurset holdes hos Slagelse Brand og Redning, Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør:  

Torsdag 10. november 2022, kl. 17.00 - ca. 20.30. 

Tilmeldingsfristen er 8. november 2022. 

22. september 
Der er holdt møde mellem kommunen og tre grundejere ved Granskoven, som mister udsigten 
til havet, hvor diget anlægges med kronekote +3 m.  

Formålet med mødet var at forklare, hvorfor kommunen fastholder at kronekote på +3,0 m er 
nødvendig for en højvandssikring af området. 

Præsentation og notat fra mødet 22. september 2022 

  

https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-Halsskov/Omraade1/2022
https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-Halsskov/Omraade1/2022/2022-09-22
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2021 

17. december 
Digegruppen har sammen med Slagelse Kommune ansøgt om midler fra den statslige pulje til 
diger og anden kystbeskyttelse for 2021. Kystdirektoratet har nu truffet afgørelse om fordeling 
af midlerne.  

Kystdirektoratet meddeler skriftligt tilsagn om tilskud på i alt kr. 2.291.000 til digeprojektet for 
Område 1. 

Brev fra Kystdirektoratet om tilsagn til tilskud   

8. december  
Der er holdt møde med følgegrupper, digegrupper og digelag om beredskab i situationer med 
stormflod. 

På mødet blev der bl.a. orienteret om DMIs varslinger, kommunens beredskab og prioritering 
af indsatsen i forbindelse med højvandssituationer. 

Materialet fra mødet 

6. maj 
Der blev holdt møde mellem kommunen og digegruppen for Område 1. Formålet med mødet 
var blandt andet at drøfte alternative løsninger til en kronekote på +3,0 m DVR90 for dels-
trækning syd for Granskoven. 

Aftalen blev, at der arbejdes videre med en alternativ løsning, som er en grøft og pumpebrønd 
på indersiden af diget. Det er samme type løsning, som tegnet ud for Søbrinken. Kronekoten 
kan med denne løsning anlægges til +2,55 m DVR90 på denne delstrækning. 

Mødenotat 

29. april 
Der er sat viserpæle op ud for den sydlige delstrækning ved Granskoven. Pælene viser højden 
på det planlagte dige, som er fra +2.5 m til +3,0 m DVR90. 

Kort med den omtrentlig placering af viserpælene 

25. april 
Berørte grundejere i den sydlige del af Granskoven, bliver orienteret om, at digets kronekote 
er ændret fra 2,5 m til +3,0 m DVR90. 

23. april 
På baggrund af analyserne til dimensionering af bølger og højvande, udarbejdes der en mere 
detaljeret tegning, der viser at kronekoten på diget lige syd for molen fortsat kan være krone-
kote + 2,55 m DVR90. 

https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-Halsskov/Omraade1/2021/
https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-Halsskov/Omraade1/2021/
https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-Halsskov/Omraade1/2021/
https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-Halsskov/Omraade1/2021/
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Tegning - diget med en nuanceret kronekote ud for den sydlige del af granskoven 

Januar - april 
Kommunen afholder møde med rådgiver og Kystdirektoratet for at få afklaret baggrunden for 
ændret kronekote (+3 m DVR90) på digestrækningen ud for den sydlige del af Granskoven. 

 

Beslutningen blev, at der skal udarbejdes en mere detaljeret tegning, da en delstræk måske 
ikke behøver at være i kote +3,0 m DVR90. 

4. januar 
Der er udarbejdet et digeprojekt uden løsninger med sandsække og monterbare plader for 
delstrækning ved Granskoven. 

Den anbefalede kronekote på diget ud for den sydlige del af Granskoven er hævet fra kote 
+2,5 m til +3,0 m DVR90 for at tage bølgeskvulp i tilfælde af kraftig storm og højvande. Det 
berører en delstrækning på ca. 120 m. 

Tegninger af diget nord og syd for molen 

  

https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-Halsskov/Omraade1/2021/
https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-Halsskov/Omraade1/2021/
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2020 

21. september 
Grundejerne i Granskoven har drøftet digeløsningen med mobile løsninger, som består af mo-
bile sandsække og monterbare plader. 

Grundejerne er kommet frem til, at denne løsninger ikke er holdbar på sigt. 

Vi arbejder derfor nu videre med en digeløsning uden mobile løsninger og til anbefalet kote. 

8. september 
Der er sat viserpæle op ud for Granskoven. De viser den planlagte højde af et kommende dige. 

Kort over pælenes placering 

31. august 
Der blev holdt møde med digegruppen for Område 1. 

Notat fra mødet 31. august 2020 

22. juni 
Der blev holdt møde med digegruppen om status og det videre forløb i digeprojektet. 

Notat fra mødet 22. juni 2020 

Ny høring forventes til efteråret 2020. 

Herefter skal der arbejdes videre med en samlet afgørelse. Den vil omfatte tilladelse, bidrags-
fordeling, vedtægt til digelaget og oprettelse af et digelag med bestyrelse. 

Endelig afgørelse i projektet forventes truffet i vinteren 2020.  

https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-Halsskov/Omraade1/2020/
https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-Halsskov/Omraade1/2020/
https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-Halsskov/Omraade1/2020/
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2019 
 

28. november 
Der er holdt møde med digegrupper og digelag om beredskab i situationer med stormflod. 

På mødet blev der bl.a. orienteret om DMI’ varslinger, beredskabet og kommunens prioritering 
af indsatsen i forbindelse med højvandssituationer. 

Notat fra mødet med Beredskabet 

15. oktober 
Der blev afholdt møde med digegruppen om status på digeprojektet. 

Digeprojektet er ved at blive beskrevet i flere detaljer og tilrettet, så der kan gives en tilladelse 
til projektet. 

Der arbejdes på en samlet afgørelse. Den vil omfatte tilladelse, bidragsfordeling, vedtægt til 
digelaget og oprettelse af et digelag med bestyrelse. 

Selve projektet skal i fornyet høring pga. af enkelte ændringer, præciseringer, ændret budget 
og bidragsfordeling: 

Ny høring forventes i februar/marts 2020. 

18. juli 
Rådgiver har i de sidste par måneder arbejdet på at få færdiggjort et myndighedsprojekt, der 
skal bruges ved en ansøgning om tilladelse til digeprojektet. 

Vi arbejder nu mod: 

Endelig tilretning af digeprojektet, budgettet og vedtægten 

Politisk behandling af vedtægten og bidragsfordeling 

Oprettelse af et digelag 

Endelige afgørelse om tilladelse, bidragsfordeling, oprettelse af digelaget og VVM (Vurdering af 
Virkning på Miljøet) 

Det er mere omfattende arbejde end forudset. Vi forventer derfor nu at kunne træffe den en-
delig afgørelse om projektet til efteråret 2019. 

4. juli 
Et forslag til Vedtægt for Digelaget for Område 1 har været i høring fra 11. april til 17. maj 
2019. Der er indkommet syv høringssvar. Høringssvarene handler i hovedtræk om følgende: 

Bidragsfordelingen mellem ledningsejere, grundejere og kommunen 

Forslag til Digelagets navn 

https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-Halsskov/Omraade1/2019/


Højvandssikring Halsskov – Område 1 

7 
 

Bidragsfordeling med ejendomme, hvor adgangsvejen bliver oversvømmet, Søbrinken 

Præcisering af at digelaget er bygherre 

En bestyrelse i digelaget bør have repræsentanter fra Granskoven, Søbrinken og Gudekvarte-
ret, så vidt det er muligt 

Kravet om at både ikke må oplægges på stranden foran diget i perioden 1. oktober – 1. april 

Præcisering af teksten om digets placering ved Granskoven, højvandsmuren placeres i skel un-
der den eksisterende skråningsbeskyttelse. 

Den 27. maj 2019 gennemgik digegruppen og kommunen høringssvarene. 

I vedtægtens §7 stk. 2 står der, at lagets første bestyrelse udpeges af kommunalbestyrelsen. 
Forslag til bestyrelsesmedlemmer blev drøftet. Der er et ønske om at ændre vedtægtens §7, 
så der står at bestyrelsen består af 5 -7 medlemmer, hvis der i perioder er brug for ekstra 
kompetencer, som f.eks. i anlægsperioden. De fleste i digegruppen ønsker at fortsætte og vil 
forsøge at finde nogle fra Gudekvarteret, som gerne vil være med i bestyrelsen. 

Forslag til navn: Digelaget Halsskov Nord. 

11. april 
Et forslag til Vedtægt for Digelaget for Område 1 er sendt i høring i 5 uger hos grundejerne. 

Vedtægten indeholder blandt andet regler for lagets styrelse og udførelse af lagets opgaver, 
herunder vedligeholdelse af kystbeskyttelsesanlægget. Vedtægten indeholder også partsdelin-
gen mellem medlemmerne af digelaget. Høringsfrist er 17. maj 2019. 

Høringsbrev til grundejere og Forslag for Vedtægt for Digelaget for Område 1 

15. marts 
Høringssvarene er blevet gennemgået og delvist behandlet. Et forslag til en vedtægt for digela-
get er udarbejdet.  

Vi arbejder nu videre med: 

• VVM-screening af projektet (Vurdering af Virkning på Miljøet) 
• Rådgiver skal lave et myndighedsprojekt, som er en mere detaljeret beskrivelse af dige-

projektet, der skal bruges ved en ansøgning om tilladelse til digeprojektet 
• Kystmyndigheden skal lave tilladelse til digeprojektet, som inkluderer en række andre 

forhold, der også kræver tilladelse 
• Politikerne skal endeligt godkende bidragsfordelingen mellem grundejere, kommune og 

ledningsejere 
• Forslag til en vedtægt for digelaget skal sendes i høring hos lagets kommende medlem-

mer. Det bliver i foråret 2019 
• Politikerne skal træffe afgørelse om vedtægt til digelaget. 

Vi forventer at træffe en endelig afgørelse om projektet til sommer i 2019. 

Herefter skal der afholdes stiftende generalforsamling og vælges en bestyrelse, som skal stå 
for selve opførelsen af diget.  

https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-Halsskov/Omraade1/2019/
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2018 

31. oktober 
Der blev afholdt møde med arbejdsgrupper, digegrupper og digelag om beredskab i højvands-
situationer.  

På mødet blev der bl.a. orienteret om beredskabet og prioritering af indsatsen i forbindelse 
med højvandssituationer. Efter mødet var der demonstration af den nye sandsækkefylder. 

Notat fra mødet med Beredskabet 

18. september 
Et forslag til digeprojektet har været i høring fra 8. juni til 27. juli 2018. Der er indkommet 
femten høringssvar. Høringssvarene handler om følgende: 

• Om ejendomme hører med i området eller ligge uden for området, der bliver beskyttet af 
diget. 

• Vejarealer, som er kommunalt ejet, men kommunen er ikke registreret som ejer. 
• Kommunens andel og bidragsfordelingen generelt. 
• Adgangsveje over diget til bl.a. bådelaget. 
• Sikringsniveauet hvor der er alternative løsninger (område A og C). 
• Lokalt beredskab, som bliver en del af digelagets opgaver. 
• Koordinering af højvandssikring for den del der placeres på færgehavnen. 
• Forhold der vedrører overdragelse af det eksisterende kommunale dige til digelaget. 
• Lovhjemmel og principper for bidragsfordeling med forsyningsselskaber. 
• Anbefaling om af substrat som ral og sten ikke tildækkes af hensyn til havmiljøet. 
• Positiv tilkendegivelse af digeprojektet 

Høringssvarene bliver behandlet i efteråret 2018. 

28. juni 
Der blev holdt informationsmøde i Korsør Kulturhus om digeprojektet for område 1. Projektet 
er i høring indtil 27. juli 2018. 

Materialet fra borgermødet 

8. juni 
Slagelse Kommune besluttede 4. juni 2018 at sende digeprojektet for Område 1 i høring. Der 
er sendt høringsbrev til alle ejere af fast ejendom i digeområdet og andre interessenter. 

Materialet fra høringen 

Projektforslaget indeholder blandt andet et digeprojekt og bidragsfordeling mellem ejere af fast 
ejendom. Forslaget er i høring i 7 uger. Vi skal have dine bemærkninger senest 27. juli 2018.  

Desuden holder vi et borgermøde: 

 

https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-Halsskov/Omraade1/2018/
https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-Halsskov/Omraade1/2018/
https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-Halsskov/Omraade1/2018/2018-06-08_%20Horing
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Torsdag 28. juni 2018 kl. 19-21 i Korsør Kulturhus, Skolegade 1, 4220 Korsør. 

Alle interesserede er velkomne. Tilmelding er ikke nødvendigt.  

12. marts 
Den 12. marts 2018 blev der afholdt møde mellem kommunen og kontakt personer fra område 
1. Mødet havde bl.a. til formål at drøfte status og hvordan der kan komme mere fremdrift i di-
gesagen. 

Referat fra møde 12-03-2018  

https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-Halsskov/Omraade1/2018/
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2017 

29. november 
Den 29. november 2017 blev der afholdt møde mellem kommunen og digegruppen. Mødet 
havde bl.a. til formål at drøfte status og det videre forløb i digesagen. 

Referat fra møde 29-11-2017 

19. oktober 
Kystdirektoratet har haft digeprojektet for område 1 i høring og har haft enkelte bemærknin-
ger, som er ved at blive indarbejdet i projektet. 

Den 1. januar 2017 trådte en lovændring i kraft, som gjorde det tydeligt, at kommunen også 
kan kræve, at ledningsejere er med til at betale udgifterne til et dige.  

Kystdirektoratet arbejder på en vejledning til ændringen i loven. Vejledningen forventes færdig 
i slutningen af 2017. Kommunen afventer vejledningen, før vi beslutter, hvordan lednings-
ejerne skal partsfordeles i område 1.  

På grund af lovændringen regner vi med at kunne sende et projekt med partsfordeling i høring 
senest i foråret 2018. 

21. marts 
Mødets formål var at drøfte et revideret skitseprojekt og få afklaret om Granskoven og dige-
gruppen skulle fortsættes med et fælles dige for hele området. 

Det blev besluttet at forsætte i fællesskab. 

Materialet fra mødet 21-03-2017 

  

https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-Halsskov/Omraade1/2017/
https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-Halsskov/Omraade1/2017/2017-03-21
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2016 
 

Intet nyt.   
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2015 

22. januar 
Afgørelse: Slagelse Kommune fremmer digeprojektet i digegruppe 1, Halsskov 

5. januar   
Referat fra Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget møde 5. januar 2015.  

  

https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-Halsskov/Omraade1/2015/
https://dagsordener.slagelse.dk/vis/#1873b8a8-5660-41fb-8bb2-5b990ce841ba&punktid=f9afb76d-6033-4307-8e37-6f53f8c5fb81
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2014 
 

18. september 
Slagelse Kommune sendte et projektforslag til alle berørte grundejer i september 2014. Et for-
slag alle blev bedt om at svare på, om de kunne tilslutte sig. Med brevet fulgte en folder med 
mere information og en invitation til et fælles grundejermøde i oktober 2014.  

Se materiale 

11. september 
En ny folder med forslag til beskyttelse af kysten i område 1 er klar. Alle berørte husstande har 
fået tilsendt et trykt eksemplar. 

Se folder 

Vi er klar med et forslag til beskyttelse af kysten i dit område - område 1 

16. juni 
Nye projektskitser. Nyt anlægsoverslag 4.040.000 kr. Priserne er ekskl. moms og inkl. 10 % til 
mobilisering og 20 % usikkerhed. Belægning på overgange over diger og beplantning på diger 
er ikke inkluderet i overslaget. 

Prisen er overskredet i område 1. Dette skyldes, at den oprindelige løsning er blevet tilpasset 
for at imødekomme et ønske om en lavere kronekote på dele af diget. For at sikkerhedsni-
veauet kan bevares, må stenkastningen i tværsnit 4 og tværsnit 5 konstrueres med et fladere 
anlæg, og prisen bliver således omkring 440.000 kr. højere end det oprindelige overslag. 

Generel oversigtsplan juni 2014, Opdeling af digetyper juni 2014, Område 1 - tværsnit 1-3 juni 
2014, Område 1 - tværsnit 4-5 juni 2014 

Materiale fra 16. juni 2014 

19. maj 
Materiale fra fællesmødet om beslutninger og skitseprojekt. Nedenstående er specifikt for om-
råde 1. 

Detailkort område 1 – nord – midt og – syd, Tværsnit område 1, Oversigtskort for alle tre om-
råder. 

Materiale fra 2014 

  

https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-Halsskov/Omraade1/2014/
https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-Halsskov/Omraade1/2014/
https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-Halsskov/Omraade1/2014/2014-06-16/
https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-Halsskov/Omraade1/2014/
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2013 

22. oktober 
Område 1 - Grundejermøde i Storebæltshallen blev holdt 22. oktober 2013 kl. 18-21. 

Materiale fra mødet om forventninger til et digeprojekt 

https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-Halsskov/Omraade1/2013/
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