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JS-Kystsikring 

Axel Bøggild 

 

Kære Axel Bøggild 

Tak for din henvendelse til Byrådet, hvor JS-Kystsikring gør indsigelse mod planlagt 

kystsikring på strækningen fra Birkelyngen til Ventegodtsvej.   

 

Jeg har læst din henvendelse med interesse, og jeg svarer på henvendelsen på vegne af 

Byrådet.  

 

Du fremsætter en række synspunkter i relation til behovet for kystsikring og i relation til 

kystsikringsloven. Som du nævner, har Byrådet truffet beslutning om at fremme 

projektet om kystsikring, og på baggrund heraf er Teknik og Miljø i samarbejde med 

repræsentanter fra grundejerforeningerne langs med kysten i færd med at forberede og 

udvikle projektet.  

 

Det er min vurdering, at brevet med dine synspunkter bedst kan indgå i dette arbejde, 

og jeg har derfor videregivet det til Teknik og Miljø til videre inddragelse i denne 

forbindelse.    

 

Som du er bekendt med, har Solrød Kommune helt fra projektets spæde start lagt vægt 

på dialogen med grundejerne gennem samarbejdet med grundejerforeningerne, og jeg 

ved, at grundejerforeningen Jersie Strand, der dækker det område, hvor du bor, 

ligeledes er bekendt med dine synspunkter. Jeg henviser herudover til mine breve fra 

den 8. oktober 2018 og den 29. november 2018 til JS-Kystsikring om samme.  

 

Byrådet skal, når vi er længere i processen, tage stilling til et forslag til det endelige 

projekt, og her vil JS-Kystsikrings synspunkter på lige vis med øvrige indkomne 

synspunkter indgå i Byrådets beslutningsproces.  

 

Når Byrådet har set på det endelige projekt, vil der komme en høringsfase, hvor 

projektet vil komme til udtalelse hos alle berørte grundejere. 

 

Har du afklarende spørgsmål til kystsikringen, er du meget velkommen til at henvende 

dig til Teknik og Miljø på teknisk@solrod.dk.  
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SIDE 2/2 

Byrådet orienteres ved kopi af dette brev.  

 

Venlig hilsen 

 

 

Niels Hörup 

 


