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December 2016

Dette nyhedsbrev omhandler Solrød Kommunes arbejde med risikostyringsplanlægning for
oversvømmelser fra Køge Bugt. Nyhedsbrevet skal orientere om fremdriften i planlægningen
samt informere om de tiltag der udføres. Det er hensigten at der udgives et nyhedsbrev om
arbejdet med risikoplanlægningen ca. hvert kvartal.

Katalog med løsningsmuligheder for kystsikringen
Udviklingsgruppen for kystsikring har i omkring et år nu arbejdet på et katalog med
løsningsforslag til kystsikring i Solrød Kommune. Der diskuteres i gruppen både tekniske
løsninger, organisering af arbejdet med etablering og vedligeholdelse af kystsikringen samt
udgiftsfordeling.

Grundejernes forslag til kystsikring
Grundejerforeningerne langs stranden er i fællesskab kommet med et forslag til løsning, der
tilgodeser kystsikringen af området øst for Strandvejen. Forslaget går på en kystsikring ved
sandtilførsel i den naturlige klit, så der sikres til den kote, der giver højest mulig sikringsniveau
uden stor indgriben i klittens udseende eller store ekstraudgifter. Denne sikringshøjde skal
være gældende fra nord-grænsen mod Greve og mod syd til Jersie Strandpark. Der vil
hovedsageligt være tale om forstærkning af klitten, hvor den ikke er bred nok, og forhøjelse af
områder der anvendes som gennemgange.
Fra Jersie Strandpark og mod syd på Staunings Ø foreslås kystsikring til kote 2,8 m. Dette
gøres af hensyn til sammenhængen med Køge Kommune, hvor det besluttede sikringsniveau
er 2,8 m. Sikringen vil her ligeledes foregå i klitrækken. Kystsikringen vest for Strandvejen er
fortsat 2,8 m, for at sikre beskyttelse at kommunens infrastruktur, beredskab og institutioner.
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Organisering og udgiftsfordeling ved kystsikringen
Kystbeskyttelsesloven giver rammerne for, hvordan arbejdet med etablering og
vedligeholdelse af kystsikringsforanstaltningerne skal organiseres. Herudover sætter loven
også de overordnede rammer for, hvordan udgifterne til indsatserne kan fordeles. I
udviklingsgruppen diskuteres på nuværende tidspunkt, hvilke principper, der skal være
gældende i den økonomiske fordeling, idet den endelige løsning ikke er på plads.
Organisatorisk vil der blive nedsat et klitlag, der skal varetage vedligeholdelse af kystsikringen.
Kommunen har det overordnede tilsyn med klitlaget – både hvad angår økonomi og tekniske
løsninger.
Tidsplan for idekataloget
På seneste møde i udviklingsgruppen for kystsikring den 8. december 2016, blev følgende
foreløbige tidsplan aftalt:
Januar:
Februar:
Marts/april:
Maj:
Juni:

Byrådet orienteres om udviklingsgruppens tanker.
Byrådet godkender at sende idekataloget i offentlig høring i 8 uger.
Høring af idekatalog 8 uger samt borgermøde ultimo marts / start april.
Indarbejdelse af høringssvar.
Byrådets godkendelse af idekataloget og udviklingsgruppens anbefaling.

Kontaktpersoner i Solrød Kommune omkring kystsikring:
Har du spørgsmål til risikostyringsplanen eller til oversvømmelser i øvrigt er du velkommen til
at skrive til teknisk@solrod.dk eller kontakte Lotte Lodberg Kjær (5618 2330) eller Rikke
Rahbek Jensen (5618 2324).
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