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Møde mellem digegruppe og Odense Kommune 25/4

Mødedeltagere: Jytte, Hanne, Anders R., Gert, Anders C. og Christoffer

Borgermødet på Seden skole gik fint og der kom mange input. Der er siden 
mødet indkommet en del høringssvar og interessetilkendegivelser, der er er også 
kommet flere interessetilkendegivelser efter fristen, som også er talt med i forhold 
til det. Der er ved at blive udarbejdet høringssvar og hvidbog, som gerne snart 
skal sendes ud. Der er et udkast klar omkring 25/5 2018.
 
Interessetilkendegivelser bruges som indikation af hvad stemningen er for 
projektet, lidt mere konkret end den første interessetilkendegivelse fra 2015. Der 
vil være offentlighed omkring svar, og der vil være link til hjemmeside, 
dagsordenpunkt og indstilling som forvaltning.

Digegruppen vil gerne have noget med hjem og fortælle beboere som ved der er 
møde med OK. Ift. det østlige dige er der to løsninger der bliver arbejdet på- en 
primær løsning som minder om den der hele tiden har været snakket om med 
dige trace øst for byen nord på til det højtliggende område. Desuden en alternativ 
løsning med et kortere og anderledes digeforløb. Der er håb om snart at finde en 
løsning med kombineret dige- og naturprojekt.

Der blev på borgermødet spurgt lidt ind til grundvand og afløb ved stormflod. Det 
vil besvares i forhold til høringssvar.

Fordelingsnøglen var et meget omtalt punkt på borgermødet, og den har også 
siden været drøftet en del på Facebook. Der er desuden kommet flere 
høringssvar omkring den. En enkelt adresse har for høj andel ift. risiko, så der vil 
måske blive set på at gå ind og leve vurderinger af enkelte særlige tilfælde så 
nøglen er retvisende. 

Odense Kommune undersøger proces omkring høringssvar.
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