
Møde i udviklingsgruppen for kystsikring den 21. maj 2019

1

Dagsorden:

1) Byrådets beslutning

2) Endelig afgørelse fra MFKN vedr. Jyllinge Nordmark

3) Ansøgning til Realdania

4) Overordnet tidsplan 

5) Etablering af et kystbeskyttelseslag

6) Information om kystsikring på hjemmesiden

7) Evt.



2

Byrådets beslutning

1. Sikringshøjden er kote 2,0 m over daglig vande i område 2 øst for Strandvejen, kote 2,5 m i område 3 øst for 
Strandvejen og 2,8 m vest for Strandvejen. 

2. Kystsikringen i område 2 øst for Strandvejen består af en forhøjelse af den eksisterende klit, en højvandslukke i 
udløbet til Solrød Bæk og et dige på den sydlige brink af Karlstrup Mosebæk.

3. Kystsikringen i område 3 øst for Strandvejen består af et landdige langs indersiden af lagunen, der anlægges 
som en kombination mellem et dige og en højvandsmur, og et dige på den nordlige brink af Skensved Å.

4. Der ansøges om støtte hos RealDania til udvikling af landdiget i område 3 øst for Strandvejen. 

5. Kystsikringen i område 4 vest for Strandvejen består af en højvandsmur på tre korte strækninger langs med 
Strandvejen og højvandslukker i tre vandløb.

6. Alle kystsikringsløsningerne anlægges, således at de er forberedt til forstærkning over for fremtidige 
ændringer i havvandstanden.

7. Myndighedsbehandlingen af område 2 og 4 igangsættes i 2019.

8. Der forberedes til dannelsen af et kystbeskyttelseslag i 2019. 

9. Rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 1 mio. kr. frigives til myndighedsbehandling af det 
samlede kystsikringsprojekt.



Endelig afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet vedr. Jyllinge 
Nordmark
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Et enigt Miljø- og Fødevareklagenævn har den 12. april 2019 truffet afgørelse om at ophæve Roskilde 

Kommunes afgørelse og hjemvise sagen til fornyet behandling.

Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at VVM-tilladelsen er meddelt i strid med habitatdirektivet og 

habitatbekendtgørelsens regler. 

Nævnet henviser i afgørelsen til, at det følger af habitatdirektivet og EU-Domstolens praksis, at der først kan 

meddeles tilladelse til et projekt efter direktivets artikel 6, stk. 3, når den kompetente myndighed har sikret 

sig, at projektet ikke har negative indvirkninger på omhandlede Natura 2000-områdes integritet. Nævnet 

henviser til, at vurderingen skal foretages under hensyn til forsigtighedsprincippet, hvilket vil sige, at der først 

kan meddeles tilladelse, når der ud fra et videnskabeligt synspunkt ikke foreligger nogen rimelig tvivl i 

forhold til skadesvirkningerne, jf. EU-Domstolens praksis. 

Nævnet har i afgørelsen lagt vægt på, at projektets gennemførelse vil indebære et varigt tab af mindst 0,72 

ha af et sammenhængende areal med naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området, 

hvilket vil være i åbenbar strid med bevaringsmålsætningerne for de berørte naturtyper.



Ansøgning til Realdania

Vision

Det er Solrød Kommunes vision i en samskabende proces at udvikle en stormflodssikring, 

der skaber merværdi for borgere og brugere af områderne, og samtidig er langtidsholdbar, så den 

gradvist kan tilpasses en ændret risiko langs kysten. 

Processen skal imødegå behovet for nem adgang til rekreative  naturarealer, adgang til havet, beskyttelse 

af naturværdier og bedst mulig sikkerhed mod oversvømmelser for berørte borgere. Der ønskes en 

kvalitativ forbedring af såvel offentlige arealer som private haver, hvor disse kan integreres med diger og 

andre løsninger, under hensyn til lagunens sårbare natur, der er Natura 2000-fredet samt lokal §3 natur.

Nu til jeres bemærkninger….. 
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Overordnet tidsplan
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Etablering af et kystbeskyttelseslag 
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.1. Oprettes efter lovens § 7 ved byrådets beslutning. Vedtægten skal sende i høring hos Lagets 

medlemmer inden byrådet godkender.

2. Oprettes normalt først når bidragsfordeling mv. er klar, men har i nogle tilfælde været oprettet før.

3. Forslag: Etablering af en arbejdsgruppe, der dels forbereder lagets vedtægter og virksomhed, dels 

fortsætter dialogen mellem grundejerne og kommunen

4. Kort om laget:

- En forening med de bidragspligtige som medlemmer

- Kommunen har sammen med laget ansvaret for økonomi og teknisk tilsyn.

- Kommunale repræsentanter kan sidde med i bestyrelsen.

- Bidrag til laget opkræves via ejendomsskat

- Vedtægter fastsætter regler om vedligehold og løbende foranstaltninger



Information om kystsikring på hjemmesiden

http://www.solrod.dk/borger/aktuelle-projekter/kystsikring

Kan I finde information om:

- Hvordan udfordre en stormflod Solrød

- Beredskab ved stormflod

- Byrådsbeslutninger vedrørende kystsikring

- Projektaktiviteter vedrørende kystsikring

- Udviklingsgruppen for kystsikring

- Nyhedsbreve/statusorienteringer

- Borgermøder

- Kort med angivelse af oversvømmelser
7

http://www.solrod.dk/borger/aktuelle-projekter/kystsikring

