
 

 

 

 

TEKNIK OG MILJØ 

 

 Emne Afsluttende møde i Udviklingsgruppen 

Mødedato 21. maj 2019 

Tidspunkt 16.30 - 18.30 

Mødested Solrød Rådhus 

Deltagere Borgmester: Niels Hörup 

Karlstrup Strands Grundejerforening: Jacob Nøjgaard 

Solrød Strands Grundejerforening: Flemming Kristensen 

Jersie Strands Grundejerforening: Erik Buus 

Søndre Jersie Strands Grundejerforening: Johnny Noisen, Preben 

Jørgensen 

Danmarks Naturfredningsforening: Jens Garde 

Advokat: Poul Heidmann 

Solrød Kommune: Jens Bach, Lotte Kjær, Tove Grønborg, Helle Post, 

Anette Fischer og Cecilie Arent 

 

Fraværende Jersie Strands Grundejerforening: Liselotte Frederiksen 

Klimaagent: N.P. Christensen 

   

Referent Cecilie Arent 

REFERAT 
 

Afsluttende møde i UGFK 

Dagsorden 

1) Byrådets beslutning v/ Borgmester Niels Hörup 

2) Endelig afgørelse fra Miljø- og fødevareklagenævnet vedr. Jyllinge Nordmark 

3) Ansøgning til RealDania  

4) Etablering af et kystbeskyttelseslaug 

5) Arbejdsgrupper 

6) Overordnet tidsplan 

7) Information om kystsikring på hjemmesiden 

8) Evt. 

 

Ad 1. Byrådets beslutning v/ Borgmester Niels Hörup 

Borgmester Niels Hörup bød velkommen og takkede for et godt samarbejde i Udviklingsgruppen for Kystsikring, 

og de fine resultater som gruppen har arbejdet for. Niels fortalte om Byrådets beslutning vedrørende kystsik-

ringsprojektet, og om de fremtidige skridt i processen.  
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Ad 2. Endelig afgørelse fra Miljø-og Fødevareklagenævnet vedrørende Jyllinge Nordmark 

Jens Bach forklarede om hvordan arbejdet med kystsikringen er indstillet ved Jyllinge Nordmark, da Miljø-og Fø-

devareklagenævnet har besluttet at ophæve VVM-tilladelsen til projektet. Afgørelsen bundede i at kystsikringen 

blev vurderet at have stor negativ indvirkning på tilstødende Natura 2000 områder. Han forklarede, at denne 

afgørelse bliver taget meget alvorligt af administrationen i Solrød Kommune. Jens Bach fortalte kort om et kom-

mende møde med Miljøstyrelsen. Omdrejningspunktet for mødet bliver at drøfte hvordan kystsikring i et Natura 

2000 område kan muliggøres. Efter Miljø-og Fødevareklagenævnets afgørelse, har Miljøstyrelsen meldt sig til at 

rådgive Roskilde Kommune i forbindelse med deres kommende VVM-undersøgelser. 

 

Ad 3. Ansøgning til Realdania 

Jens Bach redegjorde for hovedpunkterne i Realdania ansøgningen, der søges i forbindelse med udviklingen af 

kystsikringen i område B. Deadline for ansøgningen til Realdania er d. 29. maj 2019. Solrød Kommunes vision er 

at udvikle kystsikringen på en måde, der skaber merværdi for borgere og brugere af områderne, og samtidig er 

langtidsholdbar, sådan så den gradvist kan tilpasses en ændret risiko langs kysten. 

 

Ad 4. Etablering af kystbeskyttelseslaug 

Poul Heidmann forklarede om etablering af kystbeskyttelseslaug. Et sådant laug kan først oprettes når udgiftsfor-

delingen er på plads. Lauget kan først begynde at arbejde når det er blevet formelt oprettet – en proces der in-

volverer høring af samtlige bidragspligtige. Poul Heidmann foreslog, at der i stedet nedsættes en eller flere ar-

bejdsgrupper (uddybet i næste afsnit). Solrød Kommune har sammen med lauget ansvaret for økonomi og tek-

niske tilsyn med kystsikringen. Tekniske tilsyn gælder installationer som fx sluser, samt at sikre at klitterne er 

tætte. Kystbeskyttelseslauget skal i fællesskab med Solrød Kommune udvikle og fastsætte procedurer, der sikrer 

et stabilt, sikkert og effektivt arbejde med vedligeholdelse af kystsikringen.  

 

Ad 5. Arbejdsgrupper 

Jens Bach præsenterede den overordnede struktur for arbejdsgrupper og følgegrupper. Det er frivilligt arbejde, 

men der er behov for sparring mellem administrationen og arbejdsgruppens medlemmer. Solrød Kommune fo-

restiller sig, at der i arbejdsgrupperne kunne være repræsentanter fra grundejerforeningerne samt Danmarks 

Naturfredningsforening. På mødet var der tilslutning til denne opbygning samt et ønske om at arbejdsgrupperne 

etableres så hurtigt som muligt. 

 

Ad 6. Overordnet tidsplan 

Lotte Kjær forklarede, at næste skridt bliver at påbegynde myndighedsarbejdet med nødvendige tilladelser og 

dispensationer samt udgiftsfordelingen for område A og C. Herefter sendes det samlede projekt samt udgiftsfor-

deling i høring hos berørte grundejere. Efterfølgende kan anlægsarbejdet for område A og C påbegyndes. 

 

Ad 7. Information om kystsikring på hjemmesiden 

På Solrød Kommunes hjemmeside under ’Aktuelle Projekter’, ’Kystsikring’, findes information om kystsikringspro-

jektet, herunder projektaktiviteter, oversvømmelseskort samt referater fra diverse møder. 

 

Opdateret tidsplan samt oplæg fra mødet forefindes på Solrød Kommunes hjemmeside, under ’Aktuelle Projekter’, 

’Kystsikring’, ’Udviklingsgruppen for Kystsikring’. 


