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Fra: Torben Nøhr <torben.noehr@koege.dk>
Sendt: 21. marts 2019 16:55
Til: Jens Bach <jfb@solrod.dk>
Cc: Bjarne Bringedal Svendsen <bjarne.svendsen@koege.dk>
Emne: SV: Kystsikring - Staunings Ø
Hej Jens
Vores hovedprioritet var jo oprindelig også klitdiget, men det er på det bestemteste afvist af Kystdirektoratet og har heller ingen gang på
jord i forhold til Natura2000, så det indgår ikke længere i vores arbejde.
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Fra: Jens Bach <jfb@solrod.dk>
Sendt: 21. marts 2019 09:34
Til: Torben Nøhr <torben.noehr@koege.dk>
Cc: Lotte Lodberg Kjær <llk@solrod.dk>; Bjarne Bringedal Svendsen <bjarne.svendsen@koege.dk>
Emne: Kystsikring - Staunings Ø
Kære Torben,
Jeg har forsøgt at ringe til dig vedr. vores fælles udfordring med kystsikring i Natura 2000 området, som vi deler. Da det ikke er lykkes at komme igennem til
dig, får du i stedet denne mail.
Som du ved er administrationen i Solrød Kommune i gang med at udarbejde et kystsikringsprojekt i tæt samarbejde med repræsentanter fra berørte
grundejerforeninger og DN. Vi har etableret en såkaldt projektudviklingsgruppe. I forbindelse med arbejdet er der i projektudviklingsgruppen ytret ønske om at
genoptage undersøgelser af muligheden for at anlægge en kystsikring i den yderste klitrække ved Staunings Ø. Ønsket kommer fra den sydligste
grundejerforening. Baggrunden for ønsket er bl.a., at det nuværende planlagte landdige vurderes at vil have betydelige negative virkninger for de grunde, der
ligger i første række ud mod Staunings Ø, idet udsyn fra disse ejendomme begrænses og risikoen for indblik forventes at stige.
Grundejerforeningen har opfordret Solrød Kommune til at tage kontakt til administrationen i Køge Kommune, idet de to kommuner tidligere i fællesskab har
overvejet en kystsikringsløsning i den yderste klitrække. Lederen for Natur og Miljø i Solrød Kommune, Lotte Kjær, har den 18. marts 2019 talt med lederen for
Natur og Miljø i Køge Kommune, Bjarne Svendsen om sagen. Bjarne Svendsen har indikeret, at Køge Kommune ønsker at arbejde videre med etableringen af
et landdige.
Som følge af ønskerne fra grundejerforeningen vil jeg gerne høre fra dig, om Køge Kommune ser muligheder for at genoverveje jeres beslutning – altså

kystsikring i yderste klitrække.
Du er meget velkomme til at ringe til mig.
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