
NYE DIGER  
i Seden Strandby 

Seden Strandby  

Digegruppe 

Digegruppen i Seden Strandby har siden starten af 2016 arbejdet med at planlægge en bedre 
sikring af Seden Strandby mod ekstremt højvande og stormflod. Odense Kommune har sammen 
med det rådgivende ingeniørfirma, Sweco, assisteret gruppen i denne indsats. Her kan du læse 
sidste nyt om projektet.  

Status på projektet 

Seden Strandby Digegruppe er nu så langt i arbejdet med diger i Seden Strandby, at udkastet til projekt-

forslaget er ved at være klar. Der finjusteres på de detaljer, der beskriver udformningen, placeringen og 

driften af de kommende diger. Ud fra en faglig vurdering anbefaler Sweco og Odense Kommune, at Seden 

Strandby sikres med diger, der beskytter mod en stormflod på 2,4 m. Digegruppens og Swecos projektfor-

slag tager udgangspunkt i Odense Kommunes risikostyringsplan samt områdets højvandshistorik og stati-

stik, samt erfaringer fra de seneste storme i området. 

 

Undervejs har der været en løbende dialog med de grundejere, som bor langs digets planlagte forløb, for 

både at tage hensyn til lokale fysiske forhold og skabe den bedst mulige løsning for alle parter. Arbejdet 

skal ske inden for de lovgivningsmæssige rammer, således at målet med at sikre de udsatte ejendomme 

sker med respekt for områdets beskyttede natur, samt sikrer en fortsat tilgængelighed til stranden. 

 

Odense Kommune har fået delvist støtte fra Miljø– og Fødevareministeriet til et naturprojekt øst for Seden 

Strandby, hvorfor Odense Kommune nu arbejder målrettet for at realisere naturprojektet, som vil sikre 

Seden Strandby mod oversvømmelse fra østsiden med tilbagetrukne diger. Naturprojektet vil give mere 

natur til området samtidig med, at det sikrer en billigere digeløsning for Seden Strandby. Etableringen af 

det østlige dige gennemføres som et selvstændigt projekt, hvor Odense Kommune står for finansieringen. 
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Sluse ved Gabet bliver ikke aktuel  

Flere interessenter har foreslået en løsning på sikringen af Odense Fjord mod oversvømmelser ved hjælp 

af en sluse i Gabet. Politikerne i Odense Kommune har besluttet, at der skal arbejdes med lokale digeløs-

ninger mv. i den sydlige del af Odense fjord, frem for eksempelvis en stor sluse ved Gabet.  

 

Med de lokale løsninger får man mest beskyttelse for pengene. Løsningerne er samtidig mere simple, både 

i forhold til myndighedsbehandling og den tekniske konstruktion, og dermed lettere gennemførlige. Den 

erhvervsmæssige søfart i fjorden forstyrres ligeledes mindst muligt ved valg af lokale løsninger.  

Økonomi 

Med realisering af det østlige dige som et selvstændigt projekt via midler bl.a. fra Miljø– og Fødevaremini-

steriet, kommer digeløsningen for Seden Strandby i etableringsfasen udelukkende til at bestå af et vestligt 

og et nordligt dige om Seden Strandby. 

Den endelige pris på det vestlige og nordlige dige er fortsat usikker, men efter de foreløbige estimater vil 

projektet koste områdets grundejere omkring 5,5 mio. kr. Se det foreslåede diges forløb på side 4. Prisen er 

blevet højere siden det første estimater. Dette skyldes primært, at der er ændret ved digets karakter for sik-

re de forskellige interesser for natur, grundejere og brugere af strandarealet bedst muligt.   

 

Der arbejdes på et forslag til fordeling af udgifterne – en såkaldt fordelingsnøgle. En fordelingsnøgle kan 

fastlægges ud fra forskellige saglige principper om, f.eks. bygninger og grundarealers højdekote, nærhed til 

kysten, ejendomsværdi mv. Med den konkrete fordelingsnøgle for udgiftsfordelingen for Seden Strandby 

vil der blive taget udgangspunkt i et fællesbidrag for alle involverede parter i området, et grundbidrag for 

grunde der bliver sikret og et ejendomsbidrag, hvis beboelsen bliver sikret. 

 

Det konkrete projektforslag for digets placering og fordelingsnøglen vil blive præsenteret for alle berørte 

grundejere på et informationsmøde i løbet af foråret 2017. Man vil 4 uger før informationsmødet kunne se 

projektforslaget og fordelingsnøglen på www.odense.dk/klimatilpasning. Invitation vil blive sendt til alle 

involverede grundejers digitale postkasse.  

De juridiske rammer 

Ifølge lovgivningen er planlægning, etablering og finansiering af et digeprojekt til sikring mod stormflod 

de lokale grundejeres ansvar. Denne opgave varetager digegruppen på vegne af grundejerne. Kystdirekto-

ratet er myndighed på området. Det betyder, at kommunens rolle i processen består i at understøtte frem-

driften i projektet i samarbejde med Sweco, som projektets rådgiver.  Det er i sidste ende byrådet, som på 

baggrund af grundejernes tilbagemeldinger træffer beslutning om diges etablering, placering og finansie-

ring. 

 

Ved gennemførelse af digeprojekter skal der varetages mange forskelligrettede interesser og hensyn, hvor-

for processen kan være kompleks og tidsmæssig lang. Lovgivningen har til hensigt at sikre den enkeltes 

rettigheder, hvor særligt  klager over trufne beslutninger har den virkning, at hele processen sættes i stå. 

Modtager Kystdirektoratet således en klage i løbet af de 4 uger, fra byrådet har vedtaget digeprojektet, har 

klagen opsættende virkning. Det betyder, at projektarbejdet sættes i bero, indtil Miljø- og Fødevareklage-

nævnet afgør klagesagen.  

Digegruppen og Odense Kommune  opfordrer til dialog og om at tage kontakt på et hvilket som helst tids-

punkt i processen, så vi i fællesskab kan få afdækket og løst eventuelle udfordringer. Man har selvfølgelig 

fortsat en lovgivningssikret ret til at påklage den politiske beslutning. Det skal bemærkes, at der netop er 

vedtaget en revideret Kystbeskyttelseslov gældende fra 1. januar 2017, som har til hensigt at gøre proces-

sen mere smidig, hvilket vi håber, at dige projektet i Seden Strandby kan drage fordel af. 
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Aktuelt 

Sweco arbejder nu med de sidste detaljer for projektforslaget, efter ønske fra de grundejere som berøres 

direkte af digetracéet, der kommer til at ligge på deres ejendom. 

 Netop nu indsendes der to ansøgninger om dispensation for naturforhold. Ansøgningerne skal god-

kendes af Kystdirektoratet for at kunne placere digeforløbet som ønsket. Sweco mener, der er reel mu-

lighed for at opnå dispensation.  

 De sidste detaljer for projektforslaget skal arbejdes på plads. Sweco og Odense Kommune afstemmer 

projektforslag med Kystdirektoratet.  

Den videre proces for Seden Strandby 

 Afholdelse af  kapitel 1a-møde i maj/juni, hvor digeprojektet fremlægges.  Indkaldelse sker seneste 4 

uger før mødet. Med indkaldelsen får man en stemmeseddel hvor man tilkendegiver om man er for 

eller imod. Odense Kommune opsætter inden mødet en campingvogn ved Seden Strandby, med infor-

mation om projektet. Stemmesedlen kan afleveres ved campingvognen eller på mødet. 

 Digeprojektetet sendes efter mødet i 4 ugers høring hos alle de berørte bidragspligtige og interesseor-
ganisationer. I høringsperioden kan bidragsyderne indsende deres høringssvar til kommunen. 

 Odense Kommune svarer på de indkommende høringssvar. Bliver der vedtaget større ændringer be-
gyndes en ny høringsrunde på 4 uger. Efter høringen træffer byrådet afgørelse om projektet vedtages 
eller forkastes. Vedtages digeprojektet af Odense Byråd offentliggøres det og der påbegynder en 4 
ugers klageperiode. 

 Det er muligt inden for den 4 ugers klageperiode at klage over kommunalbestyrelsens afgørelse til Mil-
jø– og Fødevareklagenævnet. Indkommer der en eller flere klager, står projektet stille indtil klagesagen 
er færdigbehandlet, hvorefter  afgørelsen er endelig, og Odense Kommune kan indgive ansøgning til 
Kystdirektoratet. 

 På baggrund af ansøgning laver Kystdirektoratet en høring af andre myndigheder og interesseorgani-
sationer i 4 uger. På baggrund af evt. høringssvar færdigbehandler kystdirektoratet ansøgningen og 
træffer en afgørelse. Som part vil man blive underrettet om Kystdirektoratets afgørelse, og der er igen 
en 4 ugers klageperiode over projektet til Miljø– og Fødevareklagenævnet. 

 Indkommer der en eller flere klager stopper projektet indtil klagen er færdigbehandlet, hvorefter afgø-
relsen er endelig. Hvis digeprojektet gennemføres,  bliver det vedtagne digelag ansvarlig for den frem-
adrettede etablering og drift af digetracét.  

Alle detaljer i processen kan ses på Kystdirektoratets skema, som kan hentes her. På kystdirektoratet ske-
ma er vi ved at afslutte punktet: KYBL §3: Projektudarbejdelse og møder. 

 

På næste side er et kort med digeforløbet. Den røde streg markerer den østlige del, som vil være en del af 

natur- og digeprojektet. 
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http://www.masterpiece.dk/UploadetFiles/10852/36/Kap1a_proces_10012017.pdf


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For yderligere information 

Seden Strandby Digegruppe     

Formand Anders Brændholt Rasmussen, ABR@aarsleff.com     

www.sedenstrandby.dk under fanen ”Digegruppe”  

 

Odense Kommune 

Projektleder Christoffer Kirk Strandgaard, chrks@odense.dk, tlf. 65 51 24 57. 
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