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Kære alle 

 

Hermed et kort referat fra mødet den 24. januar 2017, hvor forslaget til digetracé blev gennemgået for berørte grundejere. 

Først en kort opsummering af mødet. 

 

I velkomsten ved Odense Kommune og digeudvalget ved Anders, blev der kort redegjort for processen indtil nu.  

Odense Kommune beskriver, at det er Seden Strandby-borgernes projekt og kommunens rolle er facilitering af 

processen. Odense Kommune bakker op om digeprojektet, da både kortlægning og erfaringer viser, at Seden Strandby 

er udsat ved stormfloder. Det har været en lang proces, men nu er det endelige digetracé ved at være på plads, hvor 

aftenens møde skal bruges til at få bemærkninger og rettelser til digetracéet (vest-diget) fra de berørte grundejere. Der er 

taget udgangspunkt i en digehøjde på 2,4 meter, som ved etableringstidspunktet vil svare til en sikring mod en 100- 

årshændelse i 2050. 

 

Odense Kommune kunne fortælle, at det østlige dige opføres som led i et naturprojekt, Odense Kommune har netop 

opnået tilskud til naturprojektet. Det betyder, at Odense Kommune selv står for etablering af det østlige dige – også 

økonomisk. Når begge diger er etableret (øst- og vest-diget) overføres ansvaret for vedligeholdelsen af begge diger, til 

det kommende digelag i Seden Strandby, efter krav fra Kystdirektoratet. 

 

Det er ikke muligt at inddrage vest-diget i naturgenopretningsprojektet (hvor øst-diget etableres), da etableringen af vest-

diget ikke har nogen positiv effekt på naturen. Øst-diget vil derimod genskabe strandengen og den naturlige dynamik, ved 

at lave huller i sommerdiger og etablere nye tilbagetrukne diger, der sikrer til de ønskede 2,4 meter, som vest-diget. 

 

Rådgiver fra SWECO, Uffe Gangelhof, gav en detaljeret gennemgang af digetracéet for vest-diget. SWECO har fået en 

principgodkendelse fra Kystdirektoratet, hvor halvmusløsninger indgår, så det er muligt at lave smallere diger på nogle 

strækninger. SWECO har som udgangspunkt indskrevet halvmusløsningen de steder, hvor grundejerne har udtrykt ønske 

om et smalt dige. 

 

Kystdirektoratet har accepteret en begrænset sandfodring foran diget mod havet, og at sten vil kunne placeres foran 

murløsninger, såfremt de i første omgang dækkes af sand. Der forventes at være et mindre behov for sandfordring 

fremadrettet. 

 

Der blev stillet spørgsmål ved, om der allerede var sagt ja til at etablere et dige. Odense Kommune oplyste der til, at 

kommunen efter anmodning om kystbeskyttelse fra et flertal af grundejere i Seden Strandby har valgt at gå ind og 

understøtte projektet og lægge ud for udgifterne til projektudarbejdelsen. Men den endelige beslutning om etablering af 

diget skal træffes af Seden Strandbys grundejere og er ikke truffet endnu.   

 

Grundejerne blev informeret om, at der skal være overvejende flertal for diget før Byrådet vil sende en ansøgning ind til 

Kystdirektoratet. Afstemningen afholdes i forbindelse med kapitel 1a-mødet med deltagelse af samtlige bidragsydere til 

diget, som forventes at blive afholdt i maj/juni.  

 

Ved spørgsmålet om, hvorvidt den enkelte kan etablere dige på egen grund – nej, det kan man ikke grundet 

strandbeskyttelseslinjen, og at permanente kystsikringstiltag kræver Kystdirektoratets godkendelse. Ved en stormflod kan 

man lave midlertidige løsninger. 

 

Med det foreslåede digetracé med halvmursløsning mod havet, vil eksisterende mure blive fjernet og nye mure etableret, 

da de eksisterende mures tilstand de fleste steder er dårlig, og ikke udgør en tilstrækkelig robust sikring. 

 

Det blev oplyst, at der er forslag til en fordelingsnøgle under udarbejdelse, som er principgodkendt af Kystdirektoratet. 

Fordelingsnøglen er baseret på beskyttelse af ejendom og grund til kote 2,4 plus et basisbidrag for samtlige grundejere i 

Seden Strandby. 

 

Der er registreret naturmæssige forhold, som kræver en dispensation, da det fremlagte digetracé berører beskyttede 

naturtyper to steder på strækningen. SWECO vurderer, at der er gode argumenter, som taler for, at der kan gives 

dispensation. 

 

Digegruppen for Seden Strandby har anmodet om et nyt møde med Odense Kommune for at få afklaret mulighederne for 

kommunal medfinansiering, ud over det pligtige grundejerbidrag. Der ønskes en medfinansiering på 50 % fra Odense 



Kommune. Det blev oplyst, at By- og kulturforvaltningen flere gange har søgt udvalget om midler til Risikostyringsplan og 

Klimatilpasning, men området er endnu ikke blevet prioriteret og tildelt midler i forbindelse med budgetlægningen. 

 

Der blev spurgt til ønsket om en sluse ved Gabet. Her blev det oplyst, at Odense Kommune fra politisk side har besluttet, 

at arbejde videre med lokale løsninger, da de er markant billige og mere simple teknisk. Kerteminde og Nordfyns 

Kommune har signaleret, at de ikke er interesseret i en Gabet-løsning på nuværende tidspunkt. Det betyder kort sagt, at 

en sluse ved Gabet ikke længere er aktuel. 

 

Der blev informeret om, at Beredskabet som udgangspunkt ikke sikrer borgernes huse, men alene vital infrastruktur og 

liv.  

 

Klageadgangen blev drøftet, og det blev oplyst, at der reelt er 2 muligheder for at indgive klage. Den første mulighed er, 

når Byrådet har truffet beslutning om etablering af diget, den medvirkende økonomi, fordelingsnøgle mv. Det er også 

muligt på et senere tidspunkt, at klage over Kystdirektoratets afgørelse. Klagerne behandles af Natur- og 

Miljøklagenævnet. Der er pt. lange sagsbehandlingstider, men det er politisk meldt ud, at man ønsker sagerne bliver 

hurtigere behandlet. En klage har opsættende virkning. Det betyder, at projektet stoppes til en indgivet klage er 

færdigbehandlet, og der er truffet en afgørelse. 

 

De fleste fremmødte var forbi Uffe, som noterede de sidste ønsker omkring tilpasning af digetracéet hos de forskellige 

grundejere. Uffe påpegede, at det er vanskeligt at imødekomme alle, da diget skal passe sammen med naboens ønsker. 

Det blev aftalt, at Uffe laver det endelige udkast til digetracé færdigt, og at det sendes ud til de berørte grundejere. 

 

Aftaler: 

 Der sendes ansøgning om dispensation for naturmæssige forhold til Kystdirektoratet i uge 5. 

 Uffe fra SWECO har noteret de sidste ønsker til ændringer. De endelige tegningerne kommer på Seden Strandby 

hjemmeside, så man kan se, hvordan digetracé kommer til at forløbe på hver grund. 


