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Kære Niels Hörup 

 

Tak for dit svarbrev dateret 8. oktober 2018 på vores henvendelse angående deltagelse i udviklingsgruppen 

for kystsikring. 

Vi har på baggrund af din anbefaling rettet henvendelse til Jersie Strands Grundejerforening for at gøre 

vores synspunkter gældende, men grundejerforeningen har ikke reageret på vores henvendelse.  Vi er 

bekendt med at brevet, hvor vi gør beboernes synspunkter gældende over for grundejerforeningen, er 

blevet behandlet på bestyrelsesmøde den 29. oktober 2018, uden at vi har fået tilbagemelding fra 

bestyrelsen. Vi må også beklage, at da vores henvendelse blev behandlet i bestyrelsen, blev 

bestyrelsesmedlem Søren Kunst bedt om at forlade mødet.  

Den 10. november 2018 har vi ved e-mail til formand Liselotte Frederiksen rykket for tilbagemelding fra 

grundejerforeningen, uden at de er vendt tilbage. Kopi af vores brev til grundejerforeningen samt e-mail er 

vedhæftet som bilag. 

 

Vi må derfor konstatere, at 93 ejendomme øst for Strandvejen som har afvigende synspunkter i forhold til 

en del af Jersie Strands Grundejerforenings bestyrelse, som repræsenterer dem i udviklingsgruppen for 

Kystsikring, ikke har indflydelse på den kystsikring som de bliver pålagt, og som de skal betale for. Dette er i 

strid med § 3 i Kystsikringsloven samt EF-direktiv 2007/EF60 af 23. oktober 2007 artikel 9 stk. 6, hvor det 

pålægges kommunen at inddrage beboerne der bliver berørt i planlægningen.  

JS-Kystsikring repræsenterer 415 ejendomme øst for strandvejen, hvoraf 93 aktivt har taget stilling til at de 

ikke ønsker den kystsikring kommunen planlægger. 

 

Vi håber, at du vil genoverveje JS-Kystsikrings mulighed for at indtræde med en repræsentant i 

udviklingsgruppen for kystsikring, gerne så vi kan deltage i det kommende møde den 13. december 2018. Vi 

kan af mødereferat fra udviklingsgruppens møde den 27.  september 2018 se, at der på mødet den 13. 

september 2018 skal træffes væsentlige beslutninger om kystsikringen. 

Det skal stå klart, at JS-Kystsikring ønsker at den kystsikring der udføres i Solrød kommune skal have en 

karakter, så de berørte borgere bliver tilfredse og får den sikring af kysten de har behov for, og ikke en 

kystsikring der ikke giver mening. 

 

Med venlig hilsen 

På vegne af JS-Kystsikring 

Søren Kunst og Axel Bøggild 


