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1 Resumé 

I sommerhusområdet ved Høll skal der opføres et dige til beskyttelse mod over-

svømmelser ved Stormflod. Udgiften til anlægget skal deles mellem dem som får 

nytte af diget både direkte (beskyttelsen af ejendom) og indirekte (sikring af ad-

gangsveje til ejendom). Følgende notat beskriver forslaget til partsfordeling af 

udgiften.  

2 Partsfordeling 

Der er taget udgangspunkt i en fordeling af udgiften efter 2 principper om bi-

drag: 

1 Solidarisk bidrag 

2 Bidrag fordelt efter nytte 
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2.1 Solidarisk bidrag 

Det er i alles interesse at området fungerer, at ens ejendom ikke står under 

vand, at ens adgangsvej ikke står under vand, at kloak og EL-forsyning funge-

rer. Samtidigt er det i alles interesse at området fortsat er attraktivt, dette både 

i forhold til at folk ønsker at drive de små forretninger i området, men også i for-

hold til evt. salg af sommerhus på sigt. De sidste års stormfloder har dels været 

et vink med en vognstang om hvad fremtiden bringer i forhold til klimaforandrin-

ger, men har desuden skabt en utryghed ift. at købe ejendomme i udsatte om-

råder – også selv om ens bolig ikke nødvendigvis ligger i vandkanten. Områder 

der ofte er i pressen med billeder af oversvømmelser, smitter af på alle i områ-

det. Det solidariske bidrag er således ens for alle og er sat til 1000 kr pr. ejen-

dom. 

2.2 Bidrag fordelt efter nytte 

Foruden det solidariske bidrag skal man som ejer af en ejendom der direkte får 

nytte, betale et bidrag efter hvilken nytte man har af det kommende dige. Med 

udgangspunkt i stormflodsstatistikken for Juelsminde, herunder fremskrivningen 

til år 2050 kan der differentieres i nytten efter ejendommens beliggenhed. Dem 

der bor "lavest" i terrænet er mere udsat end dem der bor højest og har derfor 

større nytte af anlægget. For hver ejendom i området er der lavet en beregning 

af grundens gennemsnits kote baseret på Danmarks terrænmodel. 

 År 2020 År 2050 

T5 1,39 1,59 

T20 1,49 1,79 

T100 1,62 2,00 

Tabel 2-1 Sammenhæng mellem gentagelsesperioder for stormfloder, deres kote for 

vandspejl samt fremskrivning til år 2050. 

 

Med udgangspunkt i koterne for gentagelsesperioderne i 2050 kan følgende 

nytte indeks opstilles i forhold til hvor mange parter man bør bidrage med alt ef-

ter ens beliggenhed: 

Under kote 1,59  - 20 

Kote 1,60 til 1,79  - 5 

Kote 1,80 til 2,00  - 1 

Over kote 2,00  - 0 

ovenstående fordeling er illustreret på figuren herunder: 
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Tabel 2-2 Visning af betalings fordeling på matrikkelniveau for området. Hvis f.eks. 

ens ejendom ligger i et rødt område skal man betale beløb svarende til 20 

parter plus solidaritetsbidrag. 

 

Ledningsejere/forsyninger i området bidrager ligeledes og får hver tildelt én part 

pr. 40 ejendomme. Dette giver til Vejle Spildevand samt Energiforsyningen 14 

parter til hver (564 ejendomme i alt i området). 
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3 Økonomi 

Herunder et oprids af den forventede økonomi som parthaver og interessent i 

området: 

Anlægsbudget : 4 mio (overslag) 

Solidarisk bidrag : 1000 kr/ejendom 

Antal ejendomme : 564 

Antal Parter  : 6830 (inkl. parter fra ledningsejere) 

Pris pr. part.  : 503 kr 

 

Under kote 1,59  - 20 parter  - 11061 kr ekskl. moms 

Kote 1,60 til 1,79  - 5 parter  - 3515 kr ekskl. moms 

Kote 1,80 til 2,0  - 1 part  - 1503 kr ekskl. moms 

Over kote 2   - 0 part  - 1000 kr ekskl. moms 

 

Udgiften til driften af anlægget (primært græsslåning et par gange om året) de-

les ligeligt mellem medlemmerne af digelaget. Det vurderes, at udgiften til drift 

af anlægget, vil beløbe sig til et par hundrede kr. om året pr. ejendom. 


