
 

 

 

 

TEKNIK OG MILJØ 

 

 Emne Møde med MST om kystsikring og Natura 2000 i Solrød Kommune 

Mødedato 28. maj 2019 

Tidspunkt 13.00 - 14.30 

Mødested Miljøstyrelsen, Haralds Gade 53, 2100 København Ø 

Deltagere Miljøstyrelsen: Helle Pilsgaard, Natasja Nykvist og Johanne Hangaard 

Kystdirektoratet: Thorsten Piontkowitz og Ilse Gräber 

Solrød Kommune: Jens Bach, Lotte Kjær, Tove Grønborg, Maria Skov 

og Cecilie Arent 

Køge Kommune: Merete Olsen 

Advokat: Poul Heidmann 
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REFERAT 

 

Møde med MST om kystsikring og Natura 2000 i Solrød Kommune 

 

Præsentationsrunde 

Kort præsentationsrunde af de fremmødte fra henholdsvis Miljøstyrelsen, Kystdirektoratet, Solrød 

Kommune og Køge Kommune. Der blev omdelt oversigtkort over placering af kystsikringen (landdiget) 

samt Natura 2000 området. Kortene er vedhæftet denne mail. 

Baggrund 

Jens Bach redegjorde for udviklingen af kystsikringsprojektet i Solrød Kommune, herunder 

problemstillingen vedrørende Natura 2000 området. 

Staten har udpeget Solrød Kommune som et af 10 områder i Danmark med størst risiko for 

oversvømmelser. Udpegningen har betydet, at Solrød Kommune har igangsat en række forundersøgelser 

af muligheder for at kystsikre området. Byrådet har d. 29. april 2019 besluttet, at kystsikringen i den sydlige 

del øst for Strandvejen (Område B) skal sikres til kote 2,5 m. DVR 90. Kystsikringen etableres som et 

landdige, der anlægges som en kombination mellem et dige og en højvandsmur på hele strækningen. 

Kystsikringen i Område B udgjorde omdrejningspunktet for dagens møde.  

Kystsikringen i Område B planlægges anlagt på indersiden af lagunen og som et dige på den nordlige 

brink af Skensved Å i de tilstødende haver. Lagunen er udpeget som Natura 2000 område. Et landdige på 

indersiden af lagunen vil komme til at berøre naturtypen 1330 Strandeng (der ikke er særligt prioriteret). 

Digets fodaftryk i Natura 2000 området bliver i alt ca. 19000 m2. 
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Kystsikring og Natura 2000 

Solrød Kommune ønsker således et møde med Miljøstyrelsen for at drøfte, hvordan kystsikringen kan 

anlægges så skånsomt som muligt i eller tæt på Natura 2000 området i område B. Navnlig efter Miljø-og 

Fødevareklagenævnets afgørelse vedrørende kystsikringen i Jyllinge Nordmark er der behov for dialog om 

kystsikring i eller tæt på Natura 2000 områder. 

Helle Pilsgaard understregede vigtigheden af at anlægge kystsikringen uden for Natura 2000 området. 

Afgørelsen vedrørende Jyllinge Nordmark har vist, at selv et meget begrænset indgreb vurderes som 

værende en skadelig påvirkning af Miljø-og Fødevareklagenævnet. Derudover, er det ikke kvaliteten af 

naturtypen i Natura 2000 området der er af højeste prioritet, men derimod den geografiske udstrækning 

af området der er afgørende. 

Det blev drøftet, hvordan Solrød Kommunes udpegning som risikoområde på baggrund af 

oversvømmelsesdirektivet skal prioriteres i forhold til habitatdirektivets udpegning af Natura 2000 

områder. Miljøstyrelsen bemærkede at man ikke umiddelbart kendte til sager, hvor de to hensyn i EU-

reguleringen er afvejet i forhold til hinanden. Køge kommune oplyste at de have kendskab til en dom, 

der angik dette, og lovede at sende den til Miljøstyrelsen. 

 

Fravigelser fra Habitatdirektivet 

I helt særlige tilfælde kan der gives dispensation til fravigelse af reglerne vedrørende påvirkning af 

prioriterede naturtyper i Natura 2000 områder. En sådan dispensation kan gives såfremt der foreligger 

bydende nødvendige hensyn til menneskers sundhed og den offentlige sikkerhed, væsentlige gavnlige 

virkninger på miljøet, eller, efter udtalelse fra EU Kommissionen, andre bydende nødvendige hensyn til 

væsentlige samfundsinteresser.  

Der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i forhold til påvirkning af Natura 2000-områdets 

udpegningsgrundlag og målsætninger. Natasja Nykvist fortalte, at det derudover skal kunne 

dokumenteres, at der ikke findes nogen form for alternativ løsning. En alternativ løsning kunne være at 

rykke diget ud af Natura 2000 området, og placere det inde i folks haver. 

Lotte Kjær forklarede, at Natura 2000 området i Område B flere steder går helt op til borgernes matrikler, 

og at det på disse strækninger således ikke er fysisk muligt at flytte diget ud af Natura 2000 området, med 

mindre man eksproprierer de berørte matrikler. 

Helle Pilsgaard sagde, at i et sådant tilfælde ville ekspropriation af berørte matrikler blive anset for at være 

en alternativ løsning. Solrød Kommunes udpegning som risikoområde udgør et væsentligt hensyn, men 

det er ikke sikkert at det er nok, da der skal være mange værdier og hensyn der alle taler for en fravigelse. 

Lotte Kjær spurgte til om det kunne være farbart at etablere en monterbar beredskabsløsning. Dette 

kunne f.eks. være i form af permanente stolper, der ved varsel om stormflod kunne udbygges med 

brædder så det blev en vandtæt løsning. 

Natasja Nykvist svarede, at hvis det vurderes ikke at skade Natura 2000 området, kunne dette godt være 

en mulighed. Thorsten Piontkowitz fra Kystdirektoratet bemærkede, at en sådan løsning ville skabe nye 

problemstillinger, f.eks. i forhold til opbevaring af stolper og planker samt mobilisering af et beredskab. 

 

Kompenserende foranstaltninger og erstatningsnatur 

Udover ovenstående, skal der i forbindelse med en fravigelse ”… træffes alle nødvendige 

kompensationsforanstaltninger for at sikre, at sammenhængen i Natura 2000 bevares.” 
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Jens Bach spurgte, om det kunne være en mulighed at udvide det pågældende Natura 2000 område i 

nordlig retning. Helle Pilsgaard sagde, at det kompenserende område som udgangspunkt kan placeres et 

andet sted så længe det er den samme naturtype.  

Merete Olsen fortalte om en afgørelse fra Europakommissionen, hvor der var blevet givet dispensation for 

indgriben i et Natura 2000 område, mod etablering af erstatningsnatur. Merete vil finde afgørelsen og 

sende den rundt på mail. 

 

Kystsikringen fremadrettet 

Solrød Kommune vil undersøge muligheden for at rykke diget ud af Natura 2000 området, og se hvilke 

alternative løsninger der muligvis kan gøre sig gældende for de matrikler, hvor dette ikke er muligt. 

Det blev aftalt, at repræsentanter fra Kystdirektoratet kommer til Solrød efter sommerferien for at 

besigtige Natura 2000 områdets udstrækning samt kystsikringens linjeføring.  

Tanken er, at det vil være en mulighed for at belyse alternative løsninger samt muligheder for at minimere 

indgrebet i Natura 2000 området. 

Fravigelsesprocessen forløber ved at al materiale vedrørende dispensation og ønske om fravigelses sendes 

til departementet i Miljøministeriet, der skal give tilladelsen, såfremt der ikke er tale om prioriterede 

naturtyper, der kan blive påvirket. Der var enighed om at fortsætte dialogen med Miljøstyrelsen i denne 

forbindelse. 


