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MØDEREFERAT 

 
 

Emne: Besigtigelse og møde om kystsikring i Solrød og Køge kommuner 

Mødedato: 4. april 2017 Kl.: 10 - 15 

Mødedeltagere: 

Kystdirektoratet: Ane Høiberg Nielsen, Ilse Gräber og Mads Laursen 
Køge Kommune: Bjarne Svendsen, Jens Christian Kaas og Torben Nøhr 
Solrød Kommune: Jens Bach, Lotte Kjær og Rikke Rahbek Jensen 
Niras: Peter Klagenberg og Maria Christensen  

Fraværende: Merete Olsen, Køge Kommune; Torsten Piontkowich, Kystdirektoratet 

Referent: Rikke Rahbek Jensen 

Referat til: 

Kystdirektoratet: Ane Høiberg Nielsen, Ilse Gräber og Mads Laursen 
Køge Kommune: Bjarne Svendsen, Jens Christian Kaas, Torben Nøhr og Mere-
te Olsen 
Solrød Kommune: Jens Bach, Lotte Kjær og Rikke Rahbek Jensen 
Niras: Peter Klagenberg og Maria Christensen 

Dato.: 21. april 2017 Journalnr.:  

 
Mødet startede med en præsentation af alle deltagere på parkeringspladsen ved Jersie Strandpark og 
en efterfølgende gåtur langs stien ned til stranden. Jens Bach bød velkommen i Solrød Kommune og 
fortalte om processen omkring kystsikringen i Solrød Kommune, hvor borgerne langs stranden deltager 
i udarbejdelsen af forslag til kystsikring. I Solrød er man ikke 100 % afklaret på hvilken løsning, der øn-
skes. Efter Jersie Strandpark blev området fra Engsvinget til Skensved Å besigtiget, så husenes lave 
sokkelkote og den manglende plads langs åen kunne ses. 
 
Bjarne Svendsen bød velkommen i Køge Kommune og startede med at orientere om de 2 kommuners 
forskellige borgergrupper, hvor der langs kysten i Solrød er private grundejere, mens der i Køge Kom-
mune er langt overvejende industri. I Køge kommune blev stranden ved Revlen besigtiget, og der blev 
gjort opmærksom på, hvordan flere af industriområderne er forurenede. 
 
På Rådhuset i Køge samlede Bjarne op og forklarede, hvordan Køge Kommune var interesserede i 
kystsikring i klitten, at der på nuværende tidspunkt blev arbejdet på en udgiftsfordeling og at Køge 
Kommune ønsker en tilkendegivelse fra Kystdirektoratet. Jens forklarede at Solrød Kommune ikke er 
færdige med indsatskataloget, men at vi på nuværende tidspunkt tror, at Solrød kommunes indstilling 
bliver et dige på indersiden af lagunen, samt at forslagene vil komme i offentlig høring.     
 
Ane Høiberg beskrev, hvordan der i Kystdirektoratet arbejdes med skabeloner til udgiftsfordeling, der 
forventes færdige i slutningen af 2017. Der arbejdes på en bedre beskrivelse af fordelsbegrebet. Blandt 
andet bliver infrastruktur herunder renseanlæggene, og dermed en stor skare af borgere påvirket af hø-
je vandstande. Hvordan kan det indregnes i udgiftsfordelingerne. Der er afgørelser, der viser, at der i 
udgiftsfordelingen skal tages hensyn til, om man bliver mere eller mindre påvirket af hændelser. 
 
Peter Klagenberg beskrev trusselsbilledet for stormflod og Maria Christensen gennemgik konsekvens-
vurderingerne af Natura 2000 området for de to løsninger, hvor konklusionen er, at klitdiget vil have 
mindst påvirkning af Natura 2000. 
 
Ilse Gräber forklarede Kystdirektoratets holdning, hvor der blandt andet var taget hensyn til påvirkninger 
i anlægsfasen, fremtidige muligheder for kystsikringen, beskyttelsesniveauet samt Habitatdirektivet. 
Kystdirektoratet var fortsat af den opfattelse, at landdiget giver den mindste påvirkning. Blandt begrun-
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delserne er, at det nemmere at føre tilsyn med et landdige, klægler er ikke en del af en naturlig klitræk-
ke og at en sluse i lagunegabet vil være meget indgribende for området.  
 
Konsekvensvurderingen har ikke været hos myndigheden i Miljøstyrelsen. Det blev diskuteret, hvordan 
naturvurderingerne skulle behandles. Kystdirektoratet foreslog en VVM-proces, hvor Miljøstyrelsen vil 
blive inddraget. De indstillede desuden til, at arbejdet med opstilling af temaer skete i tæt samarbejde 
med Kystdirektoratet. Ved et landdige er kommunen myndighed, mens Kystdirektoratet er myndighed 
ved et klitdige. Desuden blev det hurtigt vendt, om det kunne have betydning, at staten ejer en del af 
området i lagunen. 
 
Forholdene for en sluse ved Køge Å blev berørt. Kystdirektoratet blev spurgt, hvordan de vurderer myn-
dighedsforholdene, hvis Køge Kommune selv anlægger slusen (inden kystsikringsprojektet er klar til 
godkendelse). Spørgsmålet gik blandt andet på, om det i så fald vil være Trafikstyrelsen som er myn-
dighed, da de administrerer havneloven. Kystdirektoratet vender tilbage med et svar.  
 
Torben Nøhr ankom og blev opdateret på dagens forløb. Torben indskærpede, at Køge kommune var 
interesseret i et klitdige, samt at klægleret i diget kunne skiftes ud med sand. Kystdirektoratet lovede i 
slutningen af april at fremsende en udtalelse til Køge Kommune med beskrivelse af hvilke forhold kyst-
direktoratet vurderer problematiske ifm. et klitdige. Kystdirektoratet ville til Solrød Kommune specificere 
manglende dokumenter til en udtalelse far Kystdirektoratet. Ligeledes vil Kystdirektoratet svare skriftligt 
på de med dagsorden fremsendte spørgsmål. 
 
 


