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Vedr. modtaget mail om kystsikring på strækningen Jersie Kystvej til Birkelyngen 

Du spørger, hvordan JSG vil sikre, at der ikke udføres kystsikring og ikke pålægges betaling for kystsikring hos JSG-

medlemmer fra Jersie Kystvej til Birkelyngen.  

Jersie Strands Grundejerforening kan ikke sikre og skal ikke sikre dette. Om der skal gennemføres kystsikring, og om 

grundejere skal betale eller ikke betale for kystsikring vil være en kommunal beslutning. Det ligger ikke indenfor 

grundejerforeningens kompetence. Det er Solrød Byråd, der tager stilling til det, og som har ansvaret for beslutningen.  

Jersie Strands Grundejerforening skal i henhold til foreningens vedtægter 

• varetage og fremme medlemmernes fælles og særlige interesser som grundejere   

• repræsentere foreningen udadtil f.eks. overfor offentlige myndigheder 

• lede foreningen og varetage foreningens anliggender. 

Bestyrelsen står ved hver generalforsamling til ansvar for på hvilken måde medlemmernes fælles og særlige interesser 

er blevet varetaget indenfor den kompetenceramme, som grundejerforeningen har.    

Der vil indenfor de fleste emner som grundejerforeningen beskæftiger sig med være forskellige meninger blandt 

medlemmer om, hvordan sager skal løses. Det er der også i denne sag om kystsikring, hvor byrådet har bedt 

grundejerforeningerne om at deltage i en udviklingsgruppe, der arbejder med at konkretisere kystsikringen. I dette 

emne står bestyrelsen overfor direkte modsatrettede holdninger i medlemskredsen. Det ene yderpunkt er 

synspunktet om slet ikke at gennemføre kystsikring tillagt diverse argumenter, og det andet yderpunkt er synspunktet 

om med det samme at gennemføre en sikkerhed på 2.80 meter svarende til den besluttede sikkerheds kote i Køge 

Kommune og på den vestlige side af Strandvejen i Solrød Kommune. Endelig er der også medlemmer, der mener, at 

JSG-repræsentanterne i den nedsatte udviklingsgruppe arbejder for at få den bedste helhedsløsning for området og 

som føler sig trygge ved det. Det er indenfor dette medlemsfelt og med ansvar overfor Generalforsamlingen, at 

grundejernes repræsentanter deltager i arbejdet.  

Som du er bekendt med, så har Kystdirektoratet fået tilsendt byrådets principielle forslag til kystsikring og er kommet 

med en udtalelse, der støtter og underbygger forslaget. Nu arbejder byrådet så videre med at planlægge placering og 

indretning af foranstaltningerne samt en fastsættelse af bidragene, hvor det også skal vurderes, hvem der er 

bidragspligtige. 

Det endelige projekt kommer herefter til 4 ugers høring hos alle bidragspligtige og andre interessenter.  

Jersie Strands Grundejerforening vil i det af Solrød Kommunes nedsatte udviklingsudvalg arbejde for en 

sammenhængende helhedsløsning i kystsikringen med mulig hensyntagen til bredden af medlemmernes synspunkter 

og til områdets særlige og smukke natur samt også være opmærksom på at inspirere til økonomisk forsvarlige 

gennemtænkte løsninger, der er afbalancerede i forhold til funktionen.  

På vegne af Jersie Strands Grundejerforening 

og med venlig hilsen  

Liselotte Frederiksen 

Marievej 2, 2680 Solrød Strand   

Mobil: + 45 27 28 34 32 

 


