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Statusmøde i Udviklingsgruppen for kystsikring (UGFK)
11. marts 2019
16:30 - 18:00
Solrød Rådhus
Karlstrup Strands Grundejerforening (KSG): Jacob Nøjgaard, Mogens
Christensen
Solrød Strands Grundejerforening (SSG): Flemming Kristensen
Jersie Strands Grundejerforening (JSG) Liselotte Frederiksen, Erik Buus
Søndre Jersie Strands Grundejerforening (SJSG): Orla Bakdal, Johnny
Noisen
Danmarks Naturfredningsforening (DN): Jens Garde
Klimaagent: Niels Peter Christensen
Rambøll: Jesper A. Hansen
Advokat: Poul Heidmann
Solrød Kommune (SK): Jens Bach, Lotte Kjær, Tove Grønborg, Helle
Post, Anette Fischer og Cecilie Arent

Referent

Cecilie Hedegaard Arent

REFERAT

Dagsorden
1.
2.
3.
4.

Overblik over afholdte møder med borgere v/ Jens Bach
Drøftelse af emner fra afholdte møder
Tidsplan fremadrettet v/ Jens Bach
Bilag
 Skema over afholdte møder
 Tabel over den foreløbige tidsplan

Ad 1. Overblik over afholdte møder med borgere v/ teknisk chef Jens Bach
Jens Bach bød velkommen til Udviklingsgruppen og forklarede at formålet med mødet var, at give et
overblik over de afholdte møder samt en status på kystsikringsprojektets tidsplan.
Administrationen har, i samarbejde med relevante repræsentanter fra UGFK, afholdt en række dialog- og
orienteringsmøder med berørte grundejere om kystsikringsprojektets type, udformning samt linjeføring.
Møderne har været afholdt for at imødekomme de respektive grundejeres ønsker bedst muligt, i forsøget
på at finde den mest optimale sammenhængende kystsikringsløsning.
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og finde en sammenhængende kystsikringsløsning der giver mening for alle.
Skema over afholdte møder er vedhæftet som bilag.
I forbindelse med Jens’ oplæg blev der vist oversvømmelseskort hvoraf det fremgik, at der ved en
vandstand på kote 2,8 m. er enkelte matrikler der oversvømmes bagfra via vandløbene. Grundet den
fortsatte diskussion af sikringsniveauer, har der ikke tidligere været fokus på denne situation. Dette vil blive
undersøgt nærmere, for at få afklaret præcis hvilke matrikler det drejer sig om, samt hvilken betydning det
kan have for arbejdet med udgiftsfordelingen.
De viste oversvømmelseskort kan tilgås på Solrød Kommunes borgerkort, under fanen ’Klima’ til højre i
menuen: http://kort.solrod.dk/spatialmap?

Ad 2. Drøftelse af afholdte møder
I løbet af mødet blev der rejst spørgsmål vedrørende mødet med grundejere fra SJSG afholdt d. 6. marts
2019. Her blev en alternativ ydre kystsikringsløsning i klitrækken havværts lagunen foreslået af nogle af
grundejerne, der ikke ønsker en indre kystsikring. Tidligt i projektets opstart har denne løsning været
foretrukket som fælles kystsikring med Køge Kommune, men blev fraveget til fordel for den indre løsning
med et dige landværts lagunen. Køge Kommune har ligeledes lagt sig fast på en kystsikringsløsning
landværts lagunen.
Mandag d. 18. februar 2019 blev der afholdt et møde med repræsentanter fra UGFK, administrationen
samt Per Sørensen fra Kystdirektoratet, vedrørende kystsikringsløsninger langs med lagunen. På dette
mødet gav Per Sørensen udtryk for at en sådan alternativ ydre kystsikringsløsning var en farbar mulighed,
såfremt Køge Kommune ligeledes etablerede deres kystsikring havværts lagunen.
Siden mødet med SJSG d. 6. marts har administrationen været i kontakt med administrationen i Køge
Kommune, der afviser muligheden for at anlægge deres kystsikring ude i klitrækken. Se i denne
sammenhæng referatet fra Køge Kommune, udsendt i UGFK mandag d. 18. marts 2019.
Til mødet blev muligheden for at ansøge RealDania om midler til kystsikringsprojektet drøftet.
Administrationen vil undersøge denne mulighed nærmere og deltage i informationsmødet om 1.
ansøgningsrunde i Odense torsdag d. 4. april 2019.
Under mødet blev muligheden for at opdele område 3 i område 3 nord og område 3 Syd drøftet.
Opdelingen sker på baggrund af forskellige ønsker til sikringsniveau samt kystsikringstype. I forlængelse af
dette blev det diskuteret hvilken betydning en sådan opdeling vil få for udgiftsfordelingen, der endnu er
under afklaring.

Ad 3. Tidsplan fremadrettet
Der udarbejdes en indstilling til Byrådet til tirsdag d. 26. marts 2019, hvor Byrådet skal tage stilling til
ændringer og justeringer i Kystsikringsprojektet, samt til en anlægsbevilling til myndighedsbehandling af
det samlede kystsikringsprojekt. Ændringerne omfatter blandt andet, at Byrådet kun skal tage stilling til
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kystsikring i område 4 og i område 2, mens der skal foretages yderligere afklarende undersøgelser i
område 3. I forlængelse af dette indstilles det, at der ansøges om midler til kystsikringsprojektet via
RealDania. Endvidere indstilles det, at område 3 opdeles i 2 områder, henholdsvis område 3 Nord og
område 3 Syd. Med Byrådets godkendelse d. 29. april 2019, påbegyndes arbejdet med den nødvendige
myndighedsbehandling af kystsikringsprojektet mens arbejdet med udgiftsfordelingen fortsætter.
Tabel over den foreløbige tidsplan er vedhæftet som bilag.

