Møde mellem Odense Kommune, Sweco og digegruppen i Seden Strandby 19/4 2017 kl. 15-16.30
Mødedeltagere:
Digegruppen: Hanne og Anders
Odense Kommune: Christopher, Knud, Christoffer og Gert
Sweco: Mia og Uffe
Dagsorden:
1. Gennemgang af fordelingsnøgle ved Sweco
2. fremadrettet proces og siden sidst ved Odense Kommune
3. Eventuelt
I forbindelse med Odense Kommunes velkomst udspandt der sig en generel snak om projektet: Det er politisk vigtigt at
der findes en solidarisk løsning, og at alle er med i projektet. Det var et fokuspunkt i mødet med politikkerne om
medfinansiering. Det er vigtigt at man får alle med - også dem i anden række, så alle føler sig inddraget. Der er et mål
om, at få spørgsmålet om kommunal medfinansiering politisk behandlet 6. juni. Det har været vanskeligt at nå ud til alle
parter og nyhedsbrevet kom også sent ud. Der var endvidere en bemærkning fra digegruppen, om at de med projektet
forbundne omkostninger også skal opgøres på månedsbasis.
1 Gennemgang af fordelingsnøgle ved Sweco
Der havde bl.a. været kig på Omø-fordelingsnøglen og nogle af de forskellige fordelingsnøgler der blev beskrevet af KD.
Det er også overvejet at se på ejendomsvurdering, koblet med risiko-scenarierne for henholdsvis 20-, 50- og 100årshændelse
Der er overvejende stemning for, at det er terrænkoten ved sokkel der skal være udgangspunktet, men med overvejelser
om det skal være på stueplansniveau. Endelig afklaring er ikke sket.
Det er ikke endeligt afklaret hvor meget grund/ejendoms-forholdet skal betyde i fordelingsnøglen
Der er forskellige vurdering af fællesbidragets størrelse: Intervallet er 10 % - 25 % fællesbidrag, men endelig afklaring
mangler.
Vandstandskoter – i stedet for 20, 50 og 100 års-scenarier:
Kote +2,05 m svarer til en 20 års i 2050
Kote 2,15 m er en 50-års hændelse i 2050 uden bølger med vind
Kote +2,24 m svarer til en 100-årshændelse i 2050
Det blev diskuteret hvorvidt det skulle være en 2-fordeling, 3-Fordeling eller 4 fordeling.
Der var overvejende enighed om, at tage udgangspunkt i koten ved terrænsokkelkote. En løsning kan en være lineær
procentfordeling OG et 25 % fællesbidrag 0-1.6 m, 1.6-1.8 m, 1.8-2.0 m, 2.0-2.2 m, og 2.2-2.4 m.
Det er vigtigt at fordelingsnøglen rent faktisk afspejler en rimelig fordeling, som alle synes er i orden, f.eks. i forhold til at
sammenligne med ”naboen”.






Der skal laves plejeplan som en del af projektet. Der skal ikke være vej nord for byen
Der skal igen ses på mulighed for at forberede dige til cykelsti for den sydlige del langs diget
o Christoffer tager kontakt til mobilitetsfolk ift. muligheden for cykelsti
Sweco laver friskt anlægsbudget, seneste version er ca. 4,3 mio. kr. inkl. moms. Projektering og byggetilsyn
kommer oveni.
OK tager kontakt til KD om mulig mobil løsning som en beboer har foreslået.
Der afventes svar fra KD omkring dispensationsansøgning og proces for denne.
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Fremadrettet proces og siden sidst ved Odense Kommune





Sweco fremsender opdaterede materialer.
Palles stald i den nordlige ende af Seden Strandby bliver sikret med seneste version af diget.
Der vil være politisk behandling af hvorvidt der gives yderligere støtte fra Odense Kommune på By- og
Kulturudvalgsmødet 6. juni.
Der skal laves opdatering på procesplanen.





