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2023 

8. marts  
Klima- og Miljøudvalget har godkendt, at ny bidragsfordeling bliver sendt i offentlig høring. 

Referat fra mødet: pkt. 4, 5 og 6 

Vi forventer at sende den nye bidragsfordeling i høring her i foråret. 

19. januar 
Slagelse kommune har afholdt dialogmøde med forsyningsselskaber om en ny model til 
fordeling af udgifter i forbindelse med kystbeskyttelsesprojekter. 

Den såkaldte bidragsfordeling omfatter følgende bidragsydere i kystbeskyttelsesprojekter: 
grundejere, forsyningsselskaber og kommunen. 

Fem grundejere fra digegrupperne og digelagene deltog også i mødet. 

  

https://www.slagelse.dk/da/demokrati-og-udvikling/politik/dagsordener-og-referater/klima-og-miljoeudvalget/2023-03-08-15-00-47bfd3ec93ae709668840367e6603e58/
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2022 

20. oktober 
Slagelse Kommune inviterer til et informationsmøde om beredskab i stormflodssituationer. 
Efter mødet afholdes kurset ”Bo Vandsikkert”. Det er et gratis kursus med to timers teori 
efterfulgt 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. 

11. oktober 
Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i klager over bidragsfordeling med 
forsyningsselskaber i kystbeskyttelsesprojektet for Område 3. 

”Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver Slagelse Kommunes afgørelse af 31. januar 2022 
om tilladelse til kystbeskyttelse i bydelen Halsskov, Korsør, herunder pålæggelse af 
bidragspligt for forsyningsselskaber, og hjemviser sagen til fornyet behandling i 
førsteinstansen.” 

Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at Slagelse Kommunes pålæggelse af bidragspligt for 
forsyningsselskaberne ikke ligger inden for rammerne af kystbeskyttelseslovens § 9 a. Nævnet 
har lagt vægt på, at der ved pålæggelse af bidragspligt for forsyningsselskaberne er anvendt 
en metode, som tager udgangspunkt i kundegrundlaget i projektområdet. Metoden inddrager 
dog ikke konkret, om forsyningsselskaberne er ejere af fast ejendom i projektområdet, som 
f.eks. tekniske installationer, ledninger mv. 

Vi vil derfor snarest se på, hvordan forsyningsselskaber kan sættes i bidrag i forhold til fast 
ejendom. 

Afgørelsen har opsættende virkning på projektet. 

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse 

24. juni 
Miljø- og Fødevareklagenævnet, som behandler klagen over afgørelse om bidragsfordeling, har 
oplyst, at de vil kunne færdigbehandle sagen senest ved udgangen af oktober 2022. 

14. april  
Slagelse Kommune har behandlet og videresendt klagerne til Miljø- og Fødevareklagenævnet 
som træffer afgørelse i sagen. Der forventes en sagsbehandlingstid på omkring 6 måneder. 

19. marts 
Høringssvar fra den offentlige høring. 

https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-Halsskov/Omraade3/2022
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Det samlede projekt har været i offentlig høring fra 19. februar – 19. marts 2021. Slagelse 
Kommune har modtaget ni høringssvar, som omhandler bidragsfordeling med ledningsejere og 
udkast til ”Afgørelse om ikke VVM-pligt”. Høringssvar har ikke givet anledning til ændringer. 
Der er udarbejdet en hvidbog over de indkomne bemærkninger. 

Hvidbog med høringssvar 3 

1. marts 
Afgørelse om bidragsfordeling er blevet påklaget. Klagerne har opsættende virkning for 
projektet.  

9. februar 
Slagelse Kommunen har 31. januar 2022 sendt afgørelse om tilladelse til 
kystbeskyttelsesprojektet for Område 3. 

Afgørelsen omfatter også en bidragspligt for ejere af fast ejendom, som opnår beskyttelse eller 
anden fordel ved foranstaltningen. 

Vi har efterfølgende sendt et tillægsbrev, der redegør mere tydeligt for bidragsfordelingen for 
den enkelte bidragsyder. 

Tillægsbrev for mere tydelig bidragsfordeling  

31. januar 
Slagelse Kommune har truffet afgørelse om digeprojektet for Område 3. Afgørelsen omfatter 
Vedtægt for Digelaget Strandvej Halsskov, bidragsfordeling og tilladelse til 
kystbeskyttelsesanlægget. 

Materiale til afgørelsen 

  

https://dagsordener.slagelse.dk/vis/pdf/bilag/62124b5e-d2f8-4f2b-85e3-145675a8b25d/?redirectDirectlyToPdf=false
https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-Halsskov/Omraade3/2022
https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-Halsskov/Omraade3/2022/2022-01-31%20-%20Afgoerelse
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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. 166.000 til digeprojektet for 
Område 3. 

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  

30. august 
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget godkendte Vedtægt for Digelaget Strand Halsskov. 
Udvalget godkendte endvidere bidragsfordelingen mellem kommune, ledningsejere og 
grundejere i Område 3. 

Referat af møde 30.08.2021 pkt. 6 i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget 

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget udpegede Digelaget Strand Halsskov første bestyrelse.  

Referat af møde 30.08.2021 pkt. 7 i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget 

19. februar 
Det samlede kystbeskyttelsesprojekt er fremlagt til 4 ugers fornyet høring fra 19. februar – 19. 
marts 2021. 

Høringsmateriale 

1. februar 
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget besluttede at sende det samlede kystbeskyttelsesprojekt 
i fornyet offentlig høring. Udvalget besluttede samtidig, at der oprettes et digelag, som bliver 
bygherre, og som de bidragsydende skal være medlem af. 

Referat fra mødet pkt. 19  

https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-Halsskov/Omraade3/2021/
https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-Halsskov/Omraade3/2021/
https://dagsordener.slagelse.dk/vis?id=ef55ece5-df2e-49de-95cc-b28f6db1e2a3&punktid=a530f2d4-4575-4912-ac25-c1c889a361fc
https://dagsordener.slagelse.dk/vis?id=ef55ece5-df2e-49de-95cc-b28f6db1e2a3&fritekst=strandvej&punktid=a530f2d4-4575-4912-ac25-c1c889a361fc
https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-Halsskov/Omraade3/2021/2021-02-19_Hoering
https://www.slagelse.dk/da/demokrati-og-udvikling/politik/dagsordener-og-referater/miljoe-plan-og-landdistriktsudvalget-2018-2021/2021-02-01-12-30-529917d08927fdea0f6d68aa614a2315/
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2020 

9. juli 
Digeprojektet er nu beskrevet i flere detaljer og tilrettet. 

Projektet skal i fornyet høring pga. af enkelte ændringer, præciseringer, ændret budget og 
bidragsfordeling. 

Ny høring forventes til efteråret 2020. 

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

Endelig afgørelse i projektet forventes truffet i vinteren 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. 

21. oktober 
Der blev holdt 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. Det vil omfatter 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. 

2. september 
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget orienteres om et opdateret budget og merudgiften på 
digeprojekterne på Halsskov 

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 et mere omfattende arbejde end forudset. Vi forventer derfor nu at kunne træffe 

den endelig afgørelse om projektet til efteråret 2019. 

4. juli 
Et forslag til Vedtægt for Digelaget for Område 3 har været i høring fra 11. april til 17. maj 
2019. Der er indkommet fem høringssvar. Høringssvarene handler i hovedtræk om følgende: 

Bidragsfordelingen med ledningsejere 

Bidragsfordeling i forhold til oversvømmet grund og oversvømmet bolig 
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Den 28. 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. Alle i digegruppen ønsker at fortsætte i 
digelaget første bestyrelse og sikre at diget bliver etableret. Digegruppen forsøger at finde et 
par suppleanter. 

Forslag til navn: Digelaget Strandvej Halsskov 

11. april 
Et forslag til Vedtægt for Digelaget for Område 3 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 
partsdelingen mellem medlemmerne af digelaget. 

Høringsfrist er 17. maj 2019.  

Høringsbrev til grundejere 

Forslag for Vedtægt for Digelaget for Område 3 

15. marts 
Høringssvarene er blevet gennemgået og delvist behandlet. Et forslag til en vedtægt for 
digelaget 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 

digeprojektet, 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 

medlemmer. 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/Omraade3/2019/
https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-Halsskov/Omraade3/2019/
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2018 

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

18. september 
Et forslag til digeprojektet har været i høring fra 4. maj til 1. juni 2018. Der er indkommet i alt 
fire høringssvar. Høringssvarene handler om følgende: 

Bidragsfordelingen i tilfælde af oversvømmelsen rammer et udhus eller grunden. Skal der så 
betales en eller to parter til digeprojektet.  

Lovhjemmel og principper for bidragsfordeling med ledningsejere. 

Høringssvarene bliver behandlet i efteråret 2018. 

23. maj 
Der blev holdt informationsmøde i Korsør Kulturhus om digeprojektet, der er i høring indtil 1. 
juni 2018. 

Materiale fra mødet  

Dronefilm af kysten ved Halsskov maj 2018 

2. maj 
Slagelse Kommune besluttede 9. april 2018 at sende digeprojektet for Område 3 i høring. I 
dag er nedenstående høringsbrev sendt til alle grundejere i digeområdet og andre 
interessenter. 

Materiale til høringen 

Desuden holdt vi et borgermøde onsdag 23. maj. 

9. april 
Erhvervs-, Plan- og Landdistriksudvalget besluttede at sende digeprojektet for Område 3 i 
høring. 

Referat fra mødet: pkt. 22 

9. april 
Erhvervs-, Plan- og Landdistriksudvalget godkender, at ledningsejere/forsyningsselskaber pålægges 
et bidrag svarende til en part pr. 30 kunder. 

Referat fra mødet: pkt. 21  

https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-Halsskov/Omraade3/2018/2018-05-23_Informationsmoede
https://youtu.be/mGH1s5ROkCY
https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-Halsskov/Omraade3/2018/2018-05-02_Hoering
https://www.slagelse.dk/da/demokrati-og-udvikling/politik/dagsordener-og-referater/miljoe-plan-og-landdistriktsudvalget-2018-2021/2018-04-09-13-00-e98b968c14f24b935a895dff010ad6d6/
https://www.slagelse.dk/da/demokrati-og-udvikling/politik/dagsordener-og-referater/miljoe-plan-og-landdistriktsudvalget-2018-2021/2018-04-09-13-00-e98b968c14f24b935a895dff010ad6d6/


Højvandssikring Halsskov – Område 3 

10 
 

2017 

29. november 
Den 29. november 2017 holdt kommunen og digegruppen møde. Mødet havde bl.a. til formål 
at drøfte status og det videreforløb i digesagen. 

Referat fra mødet 29.11.2017 

19. oktober 
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 
ledningsejerne skal partsfordeles i Område 3. 

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

  

https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-Halsskov/Omraade3/2017/
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2016 

18. august 
Møde om Område 3 hvor en alternativ løsningsmodel blev drøftet. 

Referat fra mødet 18.08.2016 

1. februar 
Efter mødet 11. januar 2016 modtog Slagelse Kommune tilkendegivelse af interesse fra ca. 10 
% af grundejerne. Fristen blev derfor forlænget til 7. marts 2016. Partsfordelingen var ikke på 
plads ligesom en afklaring af, om og hvordan ledningsejerne skulle inddrages manglede. 

11. januar 
Møde om et skitseprojekt. 

Materiale fra mødet 

  

https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-Halsskov/Omraade3/2016/
https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-Halsskov/Omraade3/2016/2016-01-11_Moede/
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2015 

5. januar   
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget beslutter at digeprojektet fremmes. 

Link til referatet  

https://www.slagelse.dk/da/demokrati-og-udvikling/politik/dagsordener-og-referater/erhvervs-plan-og-miljoeudvalget-2014-2017/2015-01-05-12-30-a5ec6199d8bcd5f72ee2c416f970a598/
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2014 

18. september 
Slagelse Kommune sendte et projektforslag til alle berørte grundejer i september 2014. Et 
forslag 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 3 er klar. Alle berørte husstande 
har fået tilsendt et trykt eksemplar. 

Se materiale 

11. august  
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget giver deres tilkendegivelse til kommunens andel i en 
partsfordeling, som dog efterfølgende skal genbehandles, når der foreligger en endelig 
partsfordeling mellem alle de bidragydende. Udvalget godkender endvidere digegruppens 
projektforslag, procesplanen og at digeprojekterne på Halsskov sendes i interessetilkendegivelse. 

16. juni 
Nye projektskitser. Nyt anlægsoversalg 1.030.000 kr. I Område 3 er prisen omkring 470.000 
kr. lavere end den oprindeligt aftalte ramme. Dette skyldes, at der blev valgt en betydeligt 
billigere løsning med et simpelt jorddige og en sandfodring. Denne løsning lever op til samme 
sikkerhedsniveau som den oprindelige løsning. 

Se materiale 

19. maj 
Materiale fra fællesmødet om beslutninger og skitseprojekt.  

Materiale fra mødet 

  

https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-Halsskov/Omraade3/2014/
https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-Halsskov/Omraade3/2014/
https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-Halsskov/Omraade3/2014/
https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-Halsskov/Faelles/2014/2014-05-19/
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2013 

31. oktober 
Grundejermøde i Storebæltshallen blev holdt 31. oktober 2013 kl. 18-21. 

Se materiale 

https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-Halsskov/Omraade3/2013/
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