Til alle medlemmer af kommunalbestyrelsen for Langeland Kommune samt direktionen.
Vi var tilhørere til kommunalbestyrelsesmødet den 14.10.2013, hvor sagen om højvandssikring ved
Hou Nordstrand (pkt 193) var på dagsordnen.
På mødet oplyste af et medlem af kommunalbestyrelsen, at han samme dag havde modtaget et
brev fra formanden for Hou Digelag, Morten Nielsen , med nye oplysninger til sagen bl.a ”selv
finde ud af en financering”,” nyt digelag kun for de berørte”. Disse oplysninger har tilsyneladende
været meget vægtige, da det foranledigede et holdningsskift. Borgmesteren konkluderede, at der
var flertal for, at sagen blev sendt tilbage til udvalget til fornyet behandling i TTM,, velvidende at
det gik imod indstillingerne fra både Økonomiudvalget som Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø.
Vi har efterfølgende haft kontakt til Morten Nielsen som oplyser:
”Vi har ikke fremsendt nye oplysninger, men i brev til alle kommunalbestyrelsesmedlemmer
gentaget og præciseret digelagets ønske om bedre højvandsbeskyttelse. Vi arbejder således
bare videre af det spor, der blev vedtaget på generalforsamlingen efter oversvømmelsen.”
Efter at have modtaget kopi af brevet fra MN, kan vi konstatere, at brevets indhold, ikke er i
overensstemmelse med de oplysninger, der fremkom på mødet.
Alle medlemmer af kommunalbestyrelsen modtog brevet fra Morten Nielsen den 4.10.2013, 6
dagen inden behandlingen i økonomiudvalget. Økonomiudvalget havde derfor kendskab til
brevets indhold inden mødet, og 5 ud af 7 medlemmer stemte alligevel for model 3.
Det bestyrker os i vores antagelse af, at der forligger et brev, som vi ikke har kendskab til, da de
medlemmer, der tidligere har stemt for model 3, næppe skifter holdning uden, at der foreligger
væsentlige nye oplysninger i sagen.
Vi har kommentarer til oplysningerne i brevet. Kommentarerne er indsat under de enkelte afsnit,
skrevet med kursiv fede typer.
Alle kommentarerne foreligger der dokumentation for. Vi fremlægger gerne vores dokumentation,
og stå til rådighed for uddybning af vores kommentarer.
Kopi af brevet med kommentarer er sendt til: samtlige medlemmer at Hou Digelags bestyrelse
samt Astrid Ejlersen med henblik på at få brevet lagt på Langeland Kommunes hjemmeside.

Med venlig hilsen
Hanne Tornby, Gustav Petersensvej 29
Ebba og Lars Andresen, Gustav Petersensvej 19

Kopi af brevet fra formanden for Hou Digelag, Morten Nielsen. Modtaget den 4.10.2013.
Til alle medlemmer af kommunalbestyrelsen for Langeland Kommune samt kommunaldirektøren og
områdedirektøren.
Langeland Kommunes Udvalg for Trafik, Teknik og Miljø har besluttet ikke at anbefale at fremme sagen
om højvandssikring ved Hou.
Bestyrelsen i Hou Digelag vil i den forbindelse udtrykke stor forundring over, at lokale politikere ikke vil
give landmænd og sommerhusejere mulighed for at beskytte sig mod oversvømmelser ved stormfloder.

Der er ikke landbrugsjord, der er truet af oversvømmelse fra nord
Ved stormfloden i 2006 blev et større landsbrugsareal og ca. 25 sommerhuse oversvømmet. Vandet løb
bl.a. ind i området nord om vores eksisterende dige.

Det var ikke vandet fra nord, der oversvømmede landbrugsarealerne, ej heller de 25
sommerhuse. Som Digelagets bestyrelse tidligere har oplyst, var der 6 sommerhuse,
der fik vand ind fra nord. Størstedelen af vandet fra nord kom ind over det allerede
eksisterende dige. Dette dige er nu gjort højere og bredere, derudover er der etableret
dige hen foran Vangehuset, Gustav Petersensvej nr 25. Dette skulle beskytte mod
fremtidig indtrængning af vand fra nord.
Derfor besluttede Hou Digelag på en ekstraordinær generalforsamling lørdag den 25. november 2006,
at ansøge om en dige forlængelse på ca. 250 m mod nordvest fra vores nuværende dige.

På den ekstraordinære generalforsamling den 25.11.2006 Citat: ”fik bestyrelsen
bemyndigelse til at arbejde videre med de forelagte planer om reparation af
eksisterende dige samt etablering af forlængelse mod både nord og syd.”
De forelagte planer var følgende:
Plan 1: Nyt dige syd for Hou Fyr ca 100m pris ca 406.000 kr. Færdiggjort ultimo dec
2006.
Plan 2: Reparation af 1,5 km eksisterende dige pris ca 312.000 kr. Færdiggjort feb
2007
Plan 3: Nyt dige nord for eksisterende dige ca 200 m ca 406.000 kr. Færdiggjort
ultimo sep 2007
Derudover udgifter til fibertex, bankgaranti samt diverse ca 75.000 kr

Samlet regning på 1.200.000 kr.
Det blev godkendt og besluttet, at medlemmerne inden den 10.12.2006 skulle betale
deres andel af regningen.
Konklusionen er, at bestyrelsen for Hou Digelag har opbrugt den bemyndigelse de på
den ekstraordinære generalforsamling fik af medlemmerne til reparation og
forlængelserne af diget.
Ansøgning om en dige forlængelse blev fremsendt til Langeland Kommune mandag den 15. januar
2007.

Der blev ansøgt om: Kommunens hjælp til at gennemtvinge etablering af dige foran
Vangehuset og Gustav Petersensvej nr 23 og 23A.
I foråret 2008 efter der er etableret dige foran Vangehuset, udtaler Morten Nielsen:
”nu har vi et dige, der kan modstå en storm som den i 2006”.
I juni 2008 fremsender et menigt medlem af Hou Digelags bestyrelse en ny ansøgning
til Langeland Kommune, som ansøger kommunen om at dokumentere
højvandssikring af området uden for Hou Digelags område. Ved samme lejlighed
fremsendes beskrivelse af diget efter renoveringen og forlængelserne i flg planen fra
2006. Heraf fremgår det, at der er etableret dige foran Vangehuset 150 m (50 m med
sten og 100 m jorddige), de resterende 50 m hen foran GP nr 23 og 23A var det ikke
lykkes at opnå enighed med ejerne om at få etableret.
Der er ikke en generalforsamlingsbeslutning om en ny ansøgning til højvandssikring
af området uden for Hou Digelags område.
Langeland Kommunes kommunalbestyrelse besluttede mandag den 10. september 2012, at iværksætte
"indledende undersøgelser for et kystsikringsprojekt med et dige ved Hou Nordstrand, som anbefalet af
Kystdirektoratet".

Denne beslutning blev bl a truffet på baggrund af en manipuleret optælling af
stemmerne fra høringen om tilkendegivelsen af holdningen til projektet. Resultatet af
høring viste et klart flertal mod etablering af dige på Hou Nordstrand.
Kommunalbestyrelsen blev således ført bag lyset af ansatte ved Langeland
Kommune, hvorved de kom til at træffe beslutning på et forkert grundlag.
Det rådgivende ingeniørfirma COWI har udarbejdet forslag til løsning og Kystdirektoratet anbefaler
denne løsning.

Det forslag, som Cowi har udarbejdet er ikke det kommunalbestyrelsen besluttede,
der skulle indledes forundersøgelse af. Det projekt Cowi har udarbejdet er på
foranledning af ansatte ved Langeland Kommune, som iflg tilbuddet fra Cowi har
foreslået et dige på 250 m, 2,50 m i højden. At længden ender på 265 m, skyldes at
diget herved kommer i niveau med det tilstødende terræn.
Til mødet i Teknisk Udvalg anbefalede direktionen en revideret løsning.
Der er siden ikke siden projektets fremlæggelse kommet væsentlige nye oplysninger i sagen, men der
er fra Langeland Kommune fremkommet et forslag om et væsentlig udvidet digelag omfattende stort
set alle sommerhuse i Hou, herunder også en del som kun har en temmelig perifer interesse i en
forlængelse af diget.

Der er kommet væsentlige nye oplysninger i sagen bl..a eksistensen af betonmuren,
der strækker sig fra Vangehuset til Nørreled. Denne mur blev etableret i en højde af
kote 1,90 m, i dag er muren dækket af sand, sten og beplantning. Kystdirektoratet
oplyser i sidste udtalelse, at de ikke kender til muren, da den ikke er registreret hos
dem. Hvis murens betydning skal indgå i analysen af risikoen for gennemtrængning
af vand skal Langeland Kommune rette fornyet henvendelse. Dette er os bekendt ikke
sket. Kystdirektoratet har heller ikke medtaget, at der er etableret dige foran
Vangehuset, dette kan skyldes at diget endnu ikke er blev godkendt og dermed
registreret.
Derudover mangler der oplysningen om, at Naturstyrelsen i foråret 2014 vil fælde
træerne og reetablere det fredede område, herunder omrensning af grøfterne (også
den i skel ind til Hoborglund).
Fra en række ejere af huse i området er der siden kommet ihærdige, om end ikke altid lige saglige
protester.
Det er ikke Hou Digelag’s idé eller ønske, at alle disse ejendomme skulle være med i et udvidet digelag.
Hou Digelag’s ønske er udelukkende, at få sikret vores områder mod flere oversvømmelser.

Her glemmer Morten Nielsen vist Hou Digelags bestyrelses indflydelse på
indkaldelsen til Borgermødet i maj 2013. I mail korrespondance mellem Astrid
Ejlersen, Langeland Kommune og bestyrelsen for Hou Digelag fremgår det, at
indkaldelsen til mødet er redigeret af Hou Digelags bestyrelse, som vægter brugen af
offentlig adgangsvej til boligen, som værende grund til bidragspligt. Det er ligeledes
Hou Digelags bestyrelse, der foreslår, at Kystdirektoratets forslag til bidragspligt ikke
tilsendes de øvrige parter i sagen. Et forslag Langeland Kommune vælger at følge.
På borgermødet udtaler Morten Nielsen: ”lad os nu stå sammen om det her projekt”.

Vi skal derfor indtrængende opfordre Langelands Kommunalbestyrelse til at fremme sagen med en
model , hvor det eksisterende digelag kun udvides med de ejendomme, som kan få en væsentlig
interesse i diget.

Det havde været ønskeligt om Morten Nielsen havde været mere præcis med hensyn
til betydningen af ordet væsentlig.
Det er helt ude af propertion pr automatik at medtage alle medlemmer af et
eksisterende digelag til et projekt, som kun tilgodeser få sommerhuse placeret i et
meget lavtliggende område.
På den måde kan kommunen hjælpe en lang række sommerhusejere i området uden de store protester
og uden unødige udgifter for kommunen. Undertegnede står selvfølgelig til rådighed for evt.
uddybning af ovenstående.

”Uden de store protester”, må stå for Hou Digelags bestyrelses egen regning.
Resultatet af høringen viste, at der heller ikke blandt medlemmerne af Hou Digelag
er enighed om nødvendigheden af et nyt dige langs Hou Nordstrand.
For bestyrelsen i Hou Digelag
Morten Nielsen, formand
Valdemarsgade 16
5700 Svendborg
Tlf. 5192 5934

