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Orientering vedrørende kystsikring langs med Skensved Å
Onsdag d. 14. november 2018 blev der afholdt et dialogmøde med berørte grundejere
langs med Skensved Å, repræsentanter fra Solrød Kommunes Teknik & Miljø afdeling,
og rådgivere fra Ingeniør firmaet Rambøll.
På dette dialogmøde var der overvejende positiv stemning for at anlægge kystsikringen
på den nordlige side af Skensved Å, og generel enighed om nødvendigheden af en tilstrækkeligt robust løsning. På dialogmødet blev det fremført af Solrød Kommune, at der
skulle sikres til kote 2,0 m over daglig vande (DVR90) med mulighed for forhøjelse.
Vi skriver til dig for at orientere om, at der efterfølgende i detailprojekteringen af projektet, er fundet forhold, der taler for at sikre til et højere sikringsniveau end kote 2,0 m
DVR90 i jeres område. Der er lagt op til at kystbeskyttelsen etableres med faste anlæg,
som mest hensigtsmæssigt etableres med en fremtidssikret højde, hvor det er tænkt ind,
hvordan yderligere tilpasninger kan indarbejdes på lang sigt. I forlængelse heraf, anbefaler administrationen et sikringsniveau på kote 2,5 m DVR90.
Der arbejdes med et højere sikringsniveau andre steder i kommunen, men det er administrationens vurdering, at et sikringsniveau på 2,5 m giver en tilstrækkelig fremtidssikring i jeres område, idet lagunen og Staunings Ø giver en forsinkelse af vandstandsstigninger og nedsætter bølgepåvirkningen af kystsikringen.
Det skal bemærkes at det fortsat er planlagt at berørte grundejere med fast ejendom
langs med Skensved Å, hver især mødes med en tekniker og en landskabsarkitekt fra
Rambøll for at finde den mest optimale løsning, sådan som det blev aftalt på mødet d.
14. november 2018.
Solrød Kommunes Byråd vil tage stilling til administrationens anbefaling d. 29. april
2019. Efter behandlingen i byrådet vil administrationen udarbejde et detailprojekt, myndighedstilladelser og en udgiftsfordeling for de forskellige kystsikringsløsninger øst og
vest for Strandvejen, som vil blive sendt i høring hos alle berørte grundejere.
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Har du yderligere spørgsmål til det fremsendte eller til kystsikringsprojektet generelt, er
du velkommen til at rette henvendelse til undertegnede på telefon 56182324 eller på
mail char@solrod.dk
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