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Orientering om fremme af et projekt om kystsikring i Solrød Kommune

Den forhøjede vandstand i havene øger risikoen for oversvømmelser af de danske kyster. Dette gælder
også for kyststrækningen ved Køge Bugt, og derfor arbejder Solrød Kommune på at sikre de udsatte
kystnære områder.
Solrød Kommune har i overensstemmelse med kystbeskyttelsesloven forelagt det foreløbige projekt for
Kystdirektoratet, der den 13. juni 2018 afgav en udtalelse til kommunen.
På baggrund heraf besluttede Solrød Kommunes Byråd mandag den 27. august 2018 fortsat at fremme
projektet, der skal kystsikre Solrød Kommunes ca. 6 km lange kystlinje.
Efter kystbeskyttelseslovens § 2a skal vi underrette de ejendomsejere, der kan opnå beskyttelse eller
anden fordel af projektet, om Byrådets beslutning.
Vi skriver til dig, da du kan være en af de 6000 borgere, der enten opnår beskyttelse eller anden fordel
af projektet.
Kystsikringsprojektet
Der er blevet vedtaget et sikringsniveau på kote 2 m over normalvandstanden øst for Strandvejen og et
sikringsniveau på kote 2,8 m over normalvandstanden vest for Strandvejen.
Solrød Kommune er unik blandt Køge Bugt-kommunerne, da der her findes mange boliger, som ligger
inden for risikoområdet for oversvømmelser. Udover at yde beskyttelse for mange ejendomme tager
projektet også hensyn til strandens rekreative værdi samt områdets berørte natur og fauna.
Udgiftsfordeling i forbindelse med kystsikringsprojektet
Udgiften til anlæg og vedligeholdelse af kystsikringen bliver fordelt mellem de ejere af fast ejendom, der
får gavn af sikringen. Det omfatter også kommunen som ejer af fast ejendom. Den senere fastlæggelse
af bidragenes størrelse vil tage udgangspunkt i ejendommens grundstørrelse. Det endelige beløb kendes ikke endnu - de foreløbige beregninger viser, at det vil koste berørte grundejere i størrelsesordenen
1 til 5 kr. pr. m2 grund i anlægsudgifter.
Den videre proces
I efteråret 2018 vil et udkast til det endelige projekt blive udarbejdet med tilhørende bidragsfastsættelse,
og herefter vil udkastet til det endelige projekt sammen med bidragsopgørelsen blive udsendt i høring til
hver enkelt berørt ejer af fast ejendom. Efter høringens afslutning vil høringssvarene blive behandlet, og
Byrådet vil tage stilling til det endelige projekt med bidragsfastsættelse og herunder også finansiering af
kystsikringsprojektet.
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Selvom du har modtaget et brev fra os, er det ikke sikkert, at din ejendom vil blive påvirket af det endelige kystsikringsprojekt.
Den præcise afgrænsning af risikoområdet kendes først, når der er sket en nærmere projektering i løbet
af oktober 2018.
Her finder du mere materiale om kystsikring i Solrød Kommune
Du kan finde et oversigtskort over de fire områder og læse mere om kystsikringsprojektet her:
http://www.solrod.dk/borger/affald-miljoe-og-klima/klimatilpasning
Her vil Solrød Kommune også lægge en foreløbig tidsplan op over terminerne for de næste skridt i projektets tilblivelse.
Har du yderligere spørgsmål til kystsikringsprojektet eller til oversvømmelser i området i øvrigt, er du
velkommen til at kontakte Team Natur og Miljø på telefon 5618 2000 og e-mail teknisk@solrod.dk
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