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Beskrivelse af digeforhold   Retsgrundlaget Denne skrivelse er udarbejdet som uddybende forklaring  Vi kan ved gennemgang af digerne, konstatere en del overtrædelser af de gældende regler / retningslinjer, vedrørende bebyggelse, etablering af terrasser, beplantning m.v. i digets beskyttelseszone. Vi vil derfor gerne orientere jer om de regler / retningslinjer der gælder for digerne. Der må under ingen omstændigheder graves i, eller på anden måde foretages beskadigelse af digerne. Der vil fremover blive skredet ind over for bebyggelse, beplantning m.v., der overskrider regler / retningslinjer, der har til formål at beskytte digerne. Der vil derfor ikke kunne appelleres til, at sådan ser det jo også ud ved naboen. Såfremt det konstateres, at der graves i, eller på anden måde foretages beskadigelse af diget, kan det medføre erstatningsansvar over for skadeslidte. For eksempel ved et gennembrud af diget som følge af ovenstående. Ændringer i den indvendige side af diget, svækker naturligvis diget i uhørt grad, da det er digets bagskråning der skal modstå presset fra havet. Det henstilles til de sommerhusejere, der har beplantning, som f.eks. hybenroser, om at fjerne disse og erstatte området med græs. Obs.: Det er kun sand i begrænset mængde, der må fyldes på / imellem dækstenene, som danner skråningsbeskyttelse af diger m.v., ovenstående gælder også på toppen.  Digetværsnittet er: Den flisebelagte digekrone ligger i kote ca. 2,50 m (nogle steder højere). Digekronen er hele det vandrette areal på toppen af diget, både flise- og græsarealerne. Hældningen på indvendig side af diget er udført med en hældning på 1:1,5. Det vil sige at den vandrette afstand fra digekrone til digefod, er 1,5 gange højdeforskellen. Den teoretiske digefod ligger i højde med vejmidten ud for diget, uanset den faktiske højde ved digefoden. Det vil sige, man kan ikke ”flytte” digefoden ved at hæve terrænet. Inden for digefoden skal der så vidt muligt være en 2 m beskyttelseszone.  Kystdirektoratet og Nordfyns kommune er bekendt med og indforstået med ovenstående.  Besluttet på lagets bestyrelsesmøde den 15. marts 2012.  PS.: Der er naturligvis ingen der skal flytte deres lovligt opførte hus, som følge af ovenstående.  For god ordens skyld, skal det oplyses, at det er Nordfyns Kommune, der er  byggemyndighed i området, og at evt. ulovligheder vedr. bygninger ikke kan blive lovlige  med henvisning til denne orienteringsskrivelse.  digekronen Eksempel: fliser        2m beskyttelseszone            hældning 1:1,5                             nuværende terræn    ”naturligt terræn” = vejmidte           


