Kulhuse, den 27. august 2020

Til deltagerne i dialogmøde den 6. februar 2020 i St. Rørbæk Forsamlingshus mellem bestyrelsen for
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Der er desværre aldrig udsendt referat fra dette dialogmøde af Frederikssund Kommune, men der var ved
mødet enighed om
-

Genstart af arbejdet med en samlet projektbeskrivelse for diget ved Kulhuse
Tæt dialog mellem Frederikssund Kommune og DIgeforeningen Kulhuse

Digeforeningens bestyrelse har forståelse for både nye medarbejdere i Frederikssund Kommune’s
administration og for de begrænsninger som COVID-19 pandemien giver. Men bestyrelsen er dybt
bekymret over den udvikling, som projektet har haft siden mødet mellem bestyrelse og Frederikssund
Kommune i februar. Særligt tre utilfredsstillende forhold giver anledning til bekymring :

Fremdriften i projektet
Først den 2. juli 2020 - 5 måneder efter dialogmødet i St. Rørbæk – indgår Frederikssund Kommune aftale
med Orbicon-WSP om opdatering af en samlet projektbeskrivelse som grundlag for et myndighedsprojekt.
Tidsplanen for kontrakten omfatter 18 aktiviteter fordelt over 18 uger i perioden fom. uge 26 tom. uge 43 i
2020. Vi kan konstatere, at i indeværende uge 35 burde 9 aktiviteter være afsluttet, men det er kun
tilfældet for to aktiviteter. Og disse to er ”Igangsættelse af opgaven” og ”Midtvejsmøde med
digeforeningen”.
Ingen egentlige aktiviteter er afsluttet af Orbicon-WSP.
Digeforeningens bestyrelse finder denne manglende indsats fra leverandøren Orbicon-WSP dybt
utilfredsstillende.
Frederikssund Kommune har påtaget sig opgaven med opfølgning og kontrol med leverandøren, og
digeforeningens bestyrelse skal derfor opfordre Frederikssund Kommune til mere aktivt at udøve denne
styring. Digeforeningen bidrager meget gerne til at løfte denne opgave.

Projektets indhold
I forbindelse med indgåelse af kontrakt med Orbicon-WSP har Frederikssund Kommune ønsket at inkludere
en større undersøgelse af afvanding i opland og vandgennemstrømning i området omkring dige. Denne
undersøgelse vil angiveligt strække sig til juni 2021 før end resultaterne foreligger. Det har ikke være muligt
at få oplyst hvilke anlægstekniske konsekvenser resultaterne kunne få.
Digeforeningens bestyrelse finder risikoen for yderligere mindst 9 måneders forsinkelse bekymrende.
Frederikssund Kommune’s genopståede store interesse og fokus på bagvandproblematikken fremstår lidet
pragmatisk. Problemstillingen med bagvand har gennem flere år været drøftet mellem digeforeningens
bestyrelse, daværende medarbejder i Frederikssund Kommune og rådgiverne fra Niras og Orbicon, og der
er opnået enighed om en løsning med højvandslukker, ingen bagvedliggende grøfter samt en pumpeløsning
for det midterste område, hvor bestyrelsen er enig i at særlige forhold gør sig gældende i forbindelse med
bagvand og afstrømning fra oplandet.
Digeforeningens bestyrelse finder en ændring af projektets fokus dybt bekymrende. Formålet med
digeprojektet er at etablere et værn mod stormflod – ikke at løse et eventuelt problem med bagvand.
Inddragelse i projektet
Behovet for en tæt dialog og inddragelse blev understreget på dialogmødet den 6. februar, men over det
seneste halve år har digeforeningens bestyrelse i stigende grad oplevet en mangel på inddragelse fra
Frederikssund Kommune.
Som blot et af de seneste eksempler skal der som en del af nævnte afvandingsundersøgelse udføres 4
boringer. Bestyrelsen har efterspurgt begrundelse for placering af de fire boringer uden at få svar. Selvom
den samlede digestrækning udgør godt 2 km, er boringerne placeret i samme område indenfor 300 m og vil
derfor næppe være repræsentative. Samtidig er mindst en placering ikke fremkommelig for tungt materiel.
Hvis Digeforeningen havde været inddraget, havde vi med vores lokalkendskab haft mulighed for at
afhjælpe disse væsentlige mangler.
Digebestyrelsen har ikke været involveret i udarbejdelse af hverken indhold i kontrakten med Orbicon-WSP
eller tidsplan. Det fremgår af kontraktens aktivitetsplan, at den eneste mulighed bestyrelsen har for at
kommentere på projektbeskrivelsen er det netop overståede midtvejsmøde, hvor der som nævnt ovenfor
intet var at kommentere på.
Digeforeningens bestyrelse finder den manglende inddragelse i projektet dybt utilfredsstillende.
Der har de sidste 7 år siden stormfloden Bodil været en tæt dialog mellem bestyrelsens enkelte
medlemmer og den kreds af grundejere, som de hver især repræsenterer. Denne tætte dialog afspejler sig
bla. i den høje positive interessetilkendegivelse i 2017. Med erfaringerne fra de indledende rapporter in
mente, er det af afgørende betydning, at bestyrelsen får mulighed for at kommentere på
projektbeskrivelsen inden denne endelig færdiggøres af Orbicon-WSP.

Vi ser frem til i fællesskab med Frederikssund Kommune at få adresseret de bekymringer, som vi har i
bestyrelsen for Digeforeningen Kulhuse.

Med venlig hilsen
På vegne af Digeforeningen Kulhuse bestyrelse
/Jan Holm, sekretær

