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MØDEREFERAT 
 
 

Emne: Møde udviklingsgruppe for kystsikring torsdag den 28. januar 2016 

Mødedato: 28. januar 2016 Kl.: 17.30 

Mødedeltagere: 

Jens Garde (DN); Kjeld Ejdorf (DN); Preben Jørgensen (SJSG); Ole P. Christi-
ansen (SJSG); Flemming Kristensen (SSG); Søren Kunst (JSG); Niels Peter 
Christensen (JSG); Jørgen Jørgensen (KSGF); Jens Bach (SK); Lotte Lodberg 
Kjær (SK); Tove Grønborg (SK); Rikke Rahbek Jensen (SK) 

  

Referent: Solrød Kommune (RJe) 

Referat til: 

Jens Garde (DN); Kjeld Ejdorf (DN); Preben Jørgensen (SJSG); Ole P. Christi-
ansen (SJSG); Flemming Kristensen (SSG); Søren Kunst (JSG); Niels Peter 
Christensen (JSG); Jørgen Jørgensen (KSGF); Jens Bach (SK); Lotte Lodberg 
Kjær (SK); Tove Grønborg (SK); Rikke Rahbek Jensen (SK) 

Dato.: 29. januar 2016 Journalnr.:  

 
Dagsorden: 
17.30 – 18.00 Præsentation af Alectia 
18.00 – 18.30 Præsentation af Sweco 
18.30 – 19.00 Præsentation af Niras 
19.00 – 19.30 Diskussion samt orientering om samarbejde med nabokommuner. 
 
Referat: 
Teknisk Chef Jens Bach Bød velkommen og gav ordet til Alectia. 
 
Alectia ved Jan Jeppesen, Torben Franch og Ole Ekstrand samt arkitektfirmaet Hasløv & Kjærsgaard 
ved Eva Rasmussen præsenterede de respektive firmaer samt udvalgte klimatilpasnings- og kystsik-
ringsprojekter og referencer på risikostyring i forbindelse med kystsikring. Herudover formidling, hel-
hedsorienteret tilgang, samarbejde, muligheder og det lokale kendskab til kommunen.  
 
Lars Juul Hansen og Lotte Meldgaard Pedersen præsenterede Sweco, udvalgte referencer på kystsik-
ring, igangværende lignende opgaver samt et forslag til proces på den kommende opgave. Der blev 
diskuteret studietur, visualisering, landskabsarkitekter, tekniske muligheder, fremtidssikring, samarbejde 
og kommunikation. 
 
Peter Fløcke Klagenberg præsenterede Niras, sig selv og udvalgte referencer. Præsenterede trussels-
billedet for stormflod, kystens højder og oversvømmelsesniveauer. Simulering af 1872 stormen. Præ-
senterede dele af ide-kataloget for Køge Bugt samt mulige løsninger i Solrød Kommune.  
 
Spørgsmål og diskussion med rådgivere: 
Der blev stillet spørgsmål til rådgivernes fokus på økonomi og på sammenhæng med nabokommuner. 
Der var enighed om, at sammenhængen med nabokommuner og deres respektive sikringsniveauer skal 
i  i fokus, samt at de økonomiske fordelingsnøgler der bliver foreslået afhænger af hvilke løsningsfor-
slag, der er i spil. Herudover blev vigtigheden af inddragelse af berørte grundejere pointeret, særligt 
højden af klitten vil give grundlag for diskussion hos grundejerne.  
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Diskussion og orientering om samarbejde med nabokommuner 
Jens Bach samlede op og orienterede om fremdriften i det tværgående samarbejde mellem Stevns, 
Køge, Greve og Solrød Kommuner. Der er arrangeret et møde mellem Køge og Solrød Kommune tirs-
dag den 2. februar, om mulighederne for samarbejde mellem kommunerne i Natura 2000 området ved 
Staunings Ø og Ølsemagle Revle. Jens orienterede desuden om, at der ville komme en revideret udga-
ve af idekataloget for Køge Bugt, idet Solrød Kommune og Greve Kommune har bedt om nogle ekstra 
tværsnit for egne kommuner. 
 
Det blev diskuteret om der var begrænsninger for projekter i forhold til andre myndigheder. Kystdirekto-
ratet, Naturstyrelsen og Fredningsnævnet får indflydelse på projekterne. I forbindelse med natura 2000-
området er udgangspunktet dog, at hvis man kan lave et projekt, der kan være til gavn for området, er 
der mulighed for at komme igennem med det. 
 
DN forespurgte, om det kunne være en mulighed med en bro over revlen, hvis der laves en sluse.  
 
Der blev diskuteret økonomi. En løsning i Lagunen hvor området anvendes til opstuvning af vandløbs-
vand, må afføde en mulighed for økonomisk støtte fra kommunen eller forsyningsselskabet.  
 
Nødvendigheden af udpumpning af vand fra indersiden til ydersiden blev diskuteret. 
 
Det blev pointeret, at rådgiverne skal levere støtte til processen samt ideer og løsningsforslag. Senere 
kommer udbud på detailprojektering og gennemførelse af de valgte løsninger til klimasikring. Trans-
parens er et nøgleord, samt ejerskab i den brede del af befolkningen. Borgermøder er vigtige. Opgaven 
tildeles efter de bedømmelseskriterier der er givet i udbudsmaterialet og ikke efter dagens præsentati-
on. 
 
Det blev aftalt, at Solrød Kommune gennemlæser og vurderer tilbuddene. Herefter udsendes tilbuddene 
og kommunens vurdering og indstilling elektronisk og som papirudgave til arbejdsgruppen. Repræsen-
tanterne fra grundejerforeningerne og DN sender adresser og ønsker til antal kopier til rje@solrod.dk. 
Tidsplanen for beslutning af tilbud revideres, så rådgiver vælges i forbindelse med mødet i udviklings-
gruppen den 10. marts.  
 
Solrød Kommune udarbejder nyhedsbrev til orientering på hjemmesider, nyhedsbrevet udsendes sna-
rest. 
  
 


