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I Jersie Forsamlingshus charmerende omgivelser stiller JS-Kystsikring Byrådet et spørgsmål. 
 
______________________________________________________________________________________________ 

 

Talepapiret til spørgsmålet: 
 

Jeg heder Peter Trane og bor Østre Grænsevej 44, Solrød Strand 

 
JS-Kystsikring har spurgt første række kystgrundejere på strækningen Ventegodtsvej 

til Birkelyngen, om de ønsker kommunens anbefalede kystsikring med en 
sikringshøjde på 2,00 m foran deres ejendomme. 
 

Svarene fra de 45 kystgrundejere på strækningen er:   
 

 31 grundejere ønsker ikke den anbefalede kystsikring 
 

 1 grundejer ønsker kystsikring. Beboelsen sokkel på denne ejendom ligger i 

kote + 2,5 m og opnår derfor ingen beskyttelse ved kystsikringen  
 

  13 grundejere har vi ikke kunnet komme i kontakt med eller har endnu ikke 
svaret 

 
Spørgsmålet til Byrådet er: 
 

Vil byrådet på den baggrund fastholde, at der skal kystsikres på strækning 
Ventegodtsvej til Birkelyngen, hvor ingen boliger opnår beskyttelse med en 

sikringshøjde på 2,00 m? 

 

 
Jeg vil gerne overrække kopi af grundejernes underskriftsbilag til Byrådet. 
___________________________________________________________________________ 

Borgmesteren gav et rigtigt ”politikersvar” med en beskrivelse af hvordan procesforløbet til den påtænkte 
kystsikring er fremadrettet, med borgermøde og høring. Borgmesterens svar gav desværre ikke nogen 
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oplysninger om hvorvidt byrådspolitikerne vil trække et kommunalt anbefalet landdige ned over 
grundejere, som et stort flertal af grundejerne har skrevet under på de ikke ønsker.  
 
Det skal her understreges af JS-Kystsikring, at en udeladelse af det anbefalede 2,0 meter landdige på 
strækningen Ventegodtsvej – Birkelyngen ikke vil forhindre andre områder nord, vest og syd for denne 
strækning kan etablere den påtænkte kystsikring i disse områder. 
 
Ligeledes skal det understreges, at det på strækningen kun er nogle grundejere i første række til Lagunen 
som ved et 2,0 meter højvande i Lagunen kan få vandpytter på græsplænen. Grundejere bag ved første 
række og helt op til Strandvejen vil ikke få noget vand på græsplænen, de ligger højere end 2,0 meter over 
dagligt vande og vil derfor ikke have interesse i et 2,0 meter dige. Det er årsagen til JS-Kystsikring, i hvert 
fald i første omgang, kun har indsamlet underskrifter fra første række grundejerne. 
 

 
Borgmesteren får her overrakt kopier af grundejernes underskrifter mod kommunens anbefalede dige på strækningen 
Ventegodtsvej – Birkelyngen. 

 

Der er indsamlet underskrifter i vinterferie perioden, hvor alle grundejere i første række ikke er blevet 
truffet hjemme.  
JS-Kystsikring forsøger senere at træffe de manglende grundejere, så vi kan få størst mulig opbakning mod 
et 2,0 meter dige foran/på grundejernes ejendom. 
 
JS-Kystsikring 


