
 
 

 

Nyhedsbrev nr.1    april 2019 

JS-Kystsikring 

Nyt dige ved Strandstien 
 
På møde med grundejerne den 21.marts 2019 forelagde Solrød Kommune et nyt forslag til kystsikring. 
Forslaget går ud på at anlægge en vold ud mod lagunen foran Strandstien fra Ventegodtsvej til Skensved Å. 
Volden udformes i en højde på 2,50 m med en kronebredde på 2,50 m. Faldet på volden skal være 1:3, dvs. at 
volden får en bredde på mellem 12-15 meter. For at bygge volden skal al beplantning fjernes. Herudover vil der 
på dele af strækningen blive udført en højvandsmur.  
Anlæg af en kæmpe vold langs Strandstien i Natura2000 området vil fuldstændigt spolere den smukke natur vi 
har. JS-Kystsikring må på det kraftigste protestere mod et så omfattende anlægsarbejde i vores fredede natur. 

 
Prisen på volden og højvandsmur 
På mødet blev det oplyst, at den skønnede pris på volden vil være 6.000 kr. og 15.000 kr. for højvandsmuren 
pr. meter.  
Den samlet længde af strækningen fra Ventegodtsvej til Skensved Å er 2400 m, heraf er volden 2000 m og 
højvandsmuren er 400 m. Det giver en samlet anlægssum på 18 millioner kr. I den beregnede pris er ikke 
indeholdt ekspropriation af grunde på lagunesiden af Strandstien samt rådgiveromkostninger og omkostninger 
der allerede er løbet på sagen i kommunen. 
 

Hvem skal betale 

Kystsikringsloven siger, at de som opnår beskyttelse skal betale for beskyttelsen. På strækningen 
Ventegodtsvej til Skensved å ligger 128 huse med en terrænkote ved soklen under 2,50 m, det er altså disse 
ejendomme der skal betale for kystsikringen. Med en anlægssum på 18 millioner vil det betyde at hver 
grundejer skal betale 140.000 kr. Det skal bemærkes, at på møde den 21. marts 2019 blev det oplyst at 
kommunen havde søgt Realdania fonden om støtte til projektet, hvilket naturligvis vil gøre det billigere. 
I Kystsikringsloven er der et punkt der siger, at også de parceller som opnår anden fordel skal betale. Vi i JS-
Kystsikring har svært ved at se, at parceller som ligger over 2,50 m opnår nogen fordel ved kystsikring i en 
højde på 2,50 m. Naturbeskyttelsesloven siger, at færdsel langs kysten skal sikres ved daglig lavvande, altså er 
kystsikring til 2,50 m ikke en ”anden fordel”. 
 

Hvad kan man gøre 

Med baggrund i Kystdirektoratets Højvandsstatistik 2017 kan det konstateres, at der måske 1 gang på 500 år 
vil kunne opstå en situation, hvor vandstanden i Køge vil være 1,70 m, en vandstand på 2,50 m vil altså ligge 
langt ud i fremtiden, også selvom vandstanden stiger. Da den højeste vandstand i Køge Bugt er meget 
kortvarig (typisk under en time), betyder det at vandstanden i lagunen ved højvande er op til 40 cm lavere end 
vandstanden i Køge Bugt, vandet kan ikke nå at trænge gennem lagunegabet. 
Hvis du ikke ønsker naturen i lagunen ødelagt og ikke ønsker en meget stor udgift til kystsikring, så skal du 
klage til Solrød Kommune over det foreslåede projekt. Det er vigtigt du klager nu, før byrådet træffer den 
endelige beslutning om kystsikring. 
På www.JS-Kystsikring.dk ,(vælg ”Klagebrev” i menu Bilag) kan du hente et forslag til brev som kan sendes til 
Solrød Kommune, Teknik og Miljø. Mail: teknisk@solrod.dk 
 

JS-Kystsikring er en interessegruppe, hvis formål er at varetage kystgrundejernes interesse i relation til den kystsikring Solrød 

Kommune planlægger på strækningen Ventegodtsvej til Birkelyngen. På hjemmesiden www.JS-Kystsikring.dk kan du følge vores tiltag. 

Ønsker du nyhedsbrevet kan du tilmelde dig på info@JS-Kystsikring.dk, så vil nyhedsbrevet i fremtiden tilgå din indbakke. 
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