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Svar på skrivelse af 27. august 2020
Til Digeforeningen Kulhuse
Udvalgsformand Jørgen Bech har bedt mig svare på jeres henvendelse,
hvor I udtrykker bekymring for digeprojektets fremdrift i perioden siden
dialogmødet mellem Jørgen Bech og digeforeningen i februar måned,
hvor også administrationen deltog. I udtrykker bekymring for fremdriften
indholdet og inddragelsen.
Vi vil naturligvis gerne adressere jeres bekymringer, og redegøre for de
lovmæssige rammer som administrationen arbejder indenfor, samt for
hvordan vi indenfor disse rammer arbejder, for at sikre hensigtsmæssig
fremdrift og inddragelse i vores kommunale dige-projekter.
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Nederst i dette svar er oplistet aktivitetsforløbet siden dialogmødet i
februar.
Enkeltmandsprojekter og kommunale fællesprojekter
I Danmark er det grundejers eget ansvar at sikre sig imod
oversvømmelse. Det fremgår af kystbeskyttelsesloven. Det er dog oftest
en fordel at gå sammen med nabogrundejere om at lave en fælles
højvandsbeskyttelse, fordi man i fællesskab kan opnå bedre og billigere
helhedsløsninger. Projekter, hvor en række grundejere bliver enige om at
gå sammen om at finansiere og etablere en fælles højvandsbeskyttelse
kaldes enkeltmandsprojekter. Det kræver dog, at alle involverede
grundejere er enige om bidragsfordeling, placering og udformning af
beskyttelsen.
En gruppe af ejere af fast ejendom kan anmode kommunalbestyrelsen
om at opstarte et kommunalt fællesprojekt, hvis de ikke internt kan
blive enige om at etablere en højvandsbeskyttelsesløsning.
Dette kaldes også et kapitel 1a projekt jf. Kystbeskyttelsesloven og det er
under rammerne for et kommunalt fællesprojekt, at administrationen
arbejder med Kulhusediget.
Når kommunalbestyrelsen beslutter at opstarte et kommunalt
fællesprojekt, er det kommunalbestyrelsen der får det overordnede
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ansvar for, at projektet udføres på en teknisk og økonomisk optimal
måde. Administrationen faciliterer arbejdet med projektet, og indgår i en
dialog med de grundejere, der opnår en beskyttelse, for at forsøge at
opnå størst mulig enighed om projektets indhold. Hvis der er dele af
projektet, hvor der ikke kan opnås enighed blandt grundejerne, er det
kommunalbestyrelsen, der træffer den endelige beslutning om fx
bidragsfordeling eller hvor diget skal placeres.
Rådgiverydelser administreres af kommunen
For det kommunale fællesprojekt i Kulhuse har kommunalbestyrelsen
valgt at give et udlæg til indkøb af de rådgiverydelser, der er nødvendige
for projektering af højvandsbeskyttelsen. Inden højvandsbeskyttelsen kan
anlægges, skal der foretages en række tekniske undersøgelser og en
miljøvurdering, der skal indgå i en myndighedsansøgning sammen med
en bidragsfordelingsnøgle og vedtægter for et digelag.
Det er administrationens ansvar at indgå rådgivningsaftaler med de
rådgivere, der skal arbejde med projektet i de forskellige faser, og sikre,
at de rådgiverydelser der leveres, i sidste ende lever op til lovens krav
ved en kommende myndighedsgodkendelse.
Det er også administrationen, der har ansvaret for dialogen med rådgiver
gennem arbejdsprocessen og for at sikre fremdrift i projektet.
Fremdriften i projektet
Administrations medarbejdere har siden februar skabt en god fremdrift i
Kulhuse dige-projektet. Der er dog to udefrakommende faktorer der har
været medvirkende til at forsinke det videre arbejde siden februar:
1. Covid-19 situationen, som påvirker hele verden
2. Det store arbejdspres, der er på alle de rådgivende ingeniører, der
arbejder med kystbeskyttelsesprojekter i Danmark.
Disse to faktorer har vi ikke haft mulighed for at påvirke, men
administrationen har gjort, hvad der var muligt for at mindske de
opståede forsinkelser.
Dialogmøde i februar
På dialogmødet i februar blev digeforeningen orienteret om, at der er
ansat nyt personale på kystområdet, og at digeprojektet i Kulhuse nu er
politisk prioriteret. Umiddelbart efter dialogmødet i februar påbegyndte
administrationen det videre arbejde med digeprojektet.
Bagvand skal også håndteres ifm. stormflod
Skitseprojektet der forelå i februar manglede håndtering af bagvand. Det
er et lovkrav, at det skal indgå i projektet. Derfor har administrationen
besluttet at håndtering af bagvand skal skrives ind i aftalen med
rådgiver.
I perioden 15. april – 2. juli har administrationen været i dialog med
Orbicon og forhandlet en aftale på plads. Forhandlingen tog længere tid
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end forventet, dels fordi Orbicons medarbejdere var hjemsendt, og dels
fordi de medarbejdere i Orbicon, der havde de nødvendige kompetencer,
havde mange andre opgaver og derfor ikke havde mulighed for at
igangsætte arbejdet for Frederikssund Kommune før juni måned.
Kommunikation
Det er et lovkrav for kommunale fællesprojekter, at alle berørte
grundejere kan tilgå information om projektet og det er både vigtigt og
hensigtsmæssigt, at der løbende informeres om nyeste udvikling.
Administrationen har siden februar brugt tid og ressourcer på at
tilrettelægge en effektiv kommunikation ud til de 210 berørte lodsejere,
blandt andet ved at oprette www.frederikssund.dk/kulhusedige, hvor
information om projektet lægges op.
Administrationen har indgået samarbejdet med
kommunikationsvirksomheden Tankegang om afvikling af et
orienteringsmøde for berørte grundejere. Tankegang har udarbejdet en
informationsfolder, der skulle sendes via e-boks som en invitation til
mødet. På grund af COVID19-situationen har det ikke været muligt at
afholde møde for grundejerne. Administrationen har i stedet igangsat en
opdatering af informationsfolderen, så den kan sendes ud via e-boks
hurtigst muligt. Møde for grundejerne må afvente udviklingen af
COVID19.
Overblik over forløbet siden februar
Nedenfor er en oversigt over de aktiviteter administrationen har haft
siden februar 2020 i forbindelse med projektet:
3. marts
Administrationen holder møde med kommunikationsvirksomheden
Tankegang for at drøfte hjælp med kommunikation og facilitering af
grundejermøde m.m.
9. marts
To medlemmer fra digeforeningen præsenterer skitseprojektet for
administrationens nye medarbejdere og gennemgår sagens historik som
hjælp til det videre arbejde. Mødet var en forberedelse til det første
arbejdsmøde med hele digeforeningen, som var planlagt til den 2. april.
13. marts
Hele administrationen hjemsendes grundet Covid-19. Dette medfører
store udfordringer, men der arbejdes på at finde alternative
arbejdsgange, med hjemmearbejdspladser, virtuelle møder m.v.
30. marts
Administrationen afholder et indledende video-møde med Orbicon, med
henblik på at afklare om Orbicon kan bestilles til at levere
rådgiverydelser.
2. april
Det planlagte arbejdsmøde kunne ikke afholdes fysisk, men for at sikre
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fremdrift i projektet, bliver mødet forsøgsvist afholdt som skype-møde.
Her deltager digeforeningen, administrationen, Tankegang samt Orbicon.
Administrationen beretter på dette møde at håndtering af bagvand skal
være en del af projektet, fordi det er et lovkrav.
15. april
Administrationen holder møde med Orbicon for at drøfte indholdet af den
bestilling som administrationen ville bede Orbicon om at levere. For at
skabe fremdrift undersøges muligheden for, at udarbejde en VVMscreening og Natura-2000 væsentlighedsvurdering som en del af det
kommende arbejde.

I perioden efter kontakter administrationen gentagne gange Orbicon med
henblik på at lave en endelig aftale om rådgiverydelser, men Orbicon
udskyder gentagne gange den videre dialog, grundet Covid-19 og
travlhed med andre opgaver.
18. juni
Administrationen deltager i digeforeningens møde i Jægerspris. Her bliver
digeforeningen orienteret om, at en aftale med Orbicon er ved at blive
forhandlet færdig, men at Orbicon grundet travlhed og covid-19 havde
været nødsaget til at skifte deres projektleder ud med en ny, der ikke har
kendskab til projektets historik.
2. juli
Den endelige aftale med Orbicon underskrives. Det var særligt metode
for beregning af bagvand, der forsinkede underskriften af aftalen. En del
af aftalen er, at der udarbejdes en VVM-screening og Natura 2000
væsentlighedsvurdering, hvilket medfører at en myndighedsansøgning
hurtigere kan færdiggøres.
Der vedlægges en tidsplan som en del af den underskrevne aftale. Den
udarbejdes under forudsætning af, at Orbicon kan begynde arbejdet den
22. juni. Aftalen underskrives dog først 10 dage senere, og derfor er det
forventeligt, at den vedlagte tidsplan må revideres.
20. august
Orbicon holder møde med digeforeningen, hvor administrationen
deltager. Orbicon oplyser, at de først er ved at starte arbejdet, og derfor
er nødt til at revidere tidsplanen.
27. august
Digeforeningen sender bekymringsskrivelse til administrationen og til
Jørgen Bech, formand for teknisk udvalg.
17. september
Administrationen deltager i digeforeningens møde i Slangerup. Her
præsenteres en revideret tidsplan for Orbicons arbejde, samt en tidsplan
for den øvrige del af digeprojektet. Digeforeningen orienteres om at
Orbicon forventer at overholde tidsplanen.
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Det videre samarbejde
I er som digeforening vores vigtigste samarbejdspartner, og vi har et
ønske om at fortsætte det tætte samarbejde med jer. Jeres gode
organisationsevne, og det store arbejde som I har udført, er en af
hovedårsagerne til at projektet er nået så langt som det er.
Jeres skrivelse er en god anledning til at få drøftet det videre
samarbejde. Administrationen ønsker særligt at drøfte rollefordeling
mellem administrationen og digeforeningen, samt hvorledes der sikres
orientering og inddragelse af alle berørte grundejere. Derfor vil vi, så
snart Corona-retningslinjerne muliggør det, invitere jer til et dialogmøde.
Venlig hilsen
Ruth Bjerregaard
Afdelingsleder for Klima & Natur
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