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Byrådet 
Solrød Kommune 
Solrød Rådhus  
2680 Solrød Strand 

Den 16.december 2018 
 
 
 
Vedr.: Projekt om kystsikring i Solrød Kommune. 
 
Indsigelse 
JS-Kystsikring gør herved indsigelse mod det fremlagte kystsikringsprojekt på strækningen Ventegodtsvej til 
Birkelyngen, med en sikringshøjde på 2,00 m, som Solrød Kommune på byrådsmøde den 27. august 2018 
har besluttet at fremme. Det sker på vegne af 104 ejendomsejere, heraf 17 grundejere i første række mod 
lagunen. Alle ejendomme der gør indsigelse, er beliggende øst for Jersie Strandvej på strækningen 
Ventegodtsej til Birkelyngen. 
 
Begrundelsen for indsigelsen er: 

- Ingen grundejer på strækningen Ventegodtsvej til Birkelyngen har i henhold til ”Lov om 
kystbeskyttelse m.v.” §1a stk. 2 anmodet Solrød kommune om at igangsætte kystsikring på denne 
strækning. 

- Der er ikke teknisk begrundelse for kystsikringen, da ingen menneskeliv vil være i fare og ingen 
værdier vil gå tabt. Ligeledes er det i strid med Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2007/60EF 
af 23 oktober 2007 artikel 5, hvor det fremgår at det er;” områder med væsentlig risiko for 
oversvømmelse” der skal sikres. Få centimeter vand i forhaven på nogle enkelte ejendomme ved en 
vandstand på 2,00 m i lagunen kan ikke betegnes som en væsentlig risiko. 

- Solrød Kommunes beslutning om af egen drift at igangsætte et fælles kommunalt 
kystsikringsprojekt, er ligesom alle andre juridiske personer bundet af ”Love om kystsikring m.v.”. 
Det er ikke vores opfattelse, at kommunen ved beslutningen har fulgt Lov om kystsikring m.v.  Det 
fremgår af bemærkninger ved lovens fremsættelse, at uagtet at kommunen efter lovændringen 
den 8. juni 2018 står som godkendende myndighed af kystsikring, og kan give tilladelse til at  
igangsætte kystsikring, skal det ske  i henhold til lovens § 1 a og at der i henhold til lovens § 2 a stk. 
3 skal foreligge en formel ansøgning, altså kommunen er ligestillet med andre ansøgere, og skal 
dermed overholde formålet med loven som er beskrevet i §1 i loven. 

- Den risikovurdering der danner grundlag for Byrådsbeslutningen, stemmer ikke overens med 
Kystdirektoratets ”5 årig Højvandsstatistik 2017” for ekstremvandstand opdateret 27.2 2018. Her 
fremgår det, at en fremskrivning af risiko for oversvømmelse målt ved Køge Havn, vil en 500 
årshændelse have en risiko for en middel vandstand på 1,70 m, laveste vandstand på 1,58 m og en 
max vandstand på 1,90 m hvor der kun er på 5 % mulighed for at nå denne højde.  Det fremgår af 
Højvandsstatistikken at den skal danne grundlag for kommuners beslutning om kystsikrings 
projekter, hvilket ikke ses at være tilfældet i Byrådsbeslutningen. Det betyder, at der i henhold til 
gældende myndighed ikke er en væsentlig risiko for2,00 m oversvømmelse indtræder. 

- Kysten på strækningen Ventegodtsvej til Birkelyngen er beskyttet af Staunings Ø samt Ølsemagle 
Revle. Det betyder, at det begrænsede lagunegab til Køge Bugt i væsentligt omfang vil give 
forsinkelse af vandstandsstigningen i lagunen i forhold til høj vandstand i Køge Bugt.  

- Ved stormfloden opstået efter orkanen Urd 4 januar 2017, blev vandstanden ved Køge Havn kl. 
19.00 målt til 1,52 m, og i lagunen blev højeste vandstand målt til 1,25 m.  Allerede kl. 20.00 var 
vandstanden ved Køge havn faldet til 1,22 m. Det betyder at den høje vandstand er forårsaget af en 
bølgebevægelse der fra Østersøen ruller ind mod kysten, og hurtig ruller baglæns igen. En 
stormflod med ekstrem vandstand i Køge Bugt vil altså være meget kortvarig. Det kan også ses ved 



2 
 

at højeste vandstand ved Drogden den 4. januar 2017 blev målt til 1,47 m, her er ingen kyst bølgen 
kan rulle op mod. 

- Hvis klitdiget i område 2 bliver ført ind til 2,00 meter kurven ved Ventegodtsvej eller Granvej vil 
område 2 være sikret mod oversvømmelse fra syd. (Område 2 strækker sig fra Granvej til 
Møllebækken op mod Trylleskoven). 
Ligeledes vil område 3 S være sikret fra nord, hvis dige udføres ved at hæve Strandstien og det 
bliver ført frem til 2,00 m kurven ved Birkelyngen. (Område 3 S strækker sig fra Birkelyngen til 
Skensved Å.) 
Dermed kan kystsikring af den øvrige del af kommunen ske til kote 2,00 m uafhængig af kystsikring 
i området Ventegodtsvej til Birkelyngen, hvor terrænhøjden er over kote 2,00 m. Vand vil ikke 
kunne trænge baglæns ind fra denne strækning til områderne nord og syd for. 
 

 
Som bekendt er kystsikringen i Solrød kommune igangsat som følge af EU direktiv 2007/60/EF, som er 
ratificeret ved lov nr. 1505 af 27. december 2009 og lov nr. 267 af 11. marts 2009 samt bekendtgørelse 
nr.27 af 27. februar 2010. Loven kræver at kommuner skal udarbejde en risikovurdering og en 
Risikostyringsplan. Det er ikke et krav i lovgivningen, at kommunen skal igangsætte sikringer i henhold til 
den udarbejdede Risikostyringsplan. 
Grundlaget for igangsættelse af kystsikring i risikostyringsplanen er ”Lov om kystsikring m.v.”, det betyder 
at den kystsikring kommunen vil gennemføre, skal ske i henhold til kystsikringsloven. Lovens § 1 beskriver 
formålet med kystsikring. Det er ikke vores opfattelse, at kommunen ved beslutning om kystsikring af 
strækningen Ventegodtsvej til Birkelyngen overholder loven.  
 
Note:  I det efterfølgende refererer kursiv skrift til Lov om Kystsikring samt bemærkninger ved 

lovens fremsættelser. 
 
Lovens § 1 lyder: 
Formål med kystbeskyttelse er at beskytte mennesker og ejendomme ved at reducere risikoen for 
oversvømmelser og nedbrydning fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet. Dette formål varetages 
ved en afvejning af følgende hensyn:  

1. Behov for kystbeskyttelse. 
2. Økonomiske hensyn ved projekter omfattet af kap. 1 a. 
3. Kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og natur- miljømæssige kvalitet. 
4. Rekreativ udnyttelse af kysten 
5. Sikring af den eksisterende adgang til og langs kysten. 
6. Andre forhold. 

 
Begrundelse for at kommunen ikke overholder kystbeskyttelseslovens § 1 er, at de 6 hensyn der skal 
foretages en afvejning af ikke er fulgt ved kommunens beslutning: 
 

1. Behov for kystbeskyttelse. 
Loven beskriver, at det er et krav for kystbeskyttelse at der er ”Behov for kystbeskyttelse”, det er 
ikke tilfældet på strækningen Ventegodtsvej til Birkelyngen, da en sikringshøjde på 2,00 m ikke 
beskytter mennesker eller nedbrydning af ejendomme ved oversvømmelse som fremgår af lovens 
§1. 
Ved en sikringshøjde på 2,00 m vil nogle få ejendomme kunne få nogle centimeter vand i en lille del 
af haven på kystsiden af ejendommen, og her primært på den del af ejendommen der ligger på 
kystsiden af strandbyggelinien, de øvrige ca. 410 ejendomme har en terrænkote ved soklen på over 
kote 2,00 m. 



3 
 

To ejendomme har en terrænkote på 1,96 m ved soklen, her vil der altså stå 4 cm vand ved soklen 
af bygningen hvis vandstanden foran bygningen er 2,00 m, hvilket ikke vil nedbryde eller skade 
ejendommen, og endnu mindre ødelægge indbo i ejendommen. Alle øvrige 411 boliger vil ikke blive 
berørt af vandet ved en vandstand på 2,00 m i lagunen foran ejendommene. 
 
Af bemærkningerne til fremsættelse af ”Lov om ændring af lov om kystbeskyttelse” i folketinget 
den 15. september 2017 fremgår det. på side 3 pkt 3 bl.a.: 
”Med forslaget nyaffattes formålet med kystbeskyttelse. Nyaffattelsen vil medføre, at etablering af 
kystbeskyttelse skal vurderes ud fra risikobetragtningen for området”…. 
og 
”…Ændring af kystbeskyttelsesloven skal derfor sikre, at der, ved vurdering af behovet for 
kystbeskyttelse tages højde for , hvor stor risikoen for oversvømmelse i området eller erosion på den 
konkrete strækning. 
Begge vurderinger er fastholdt ved ændringen af kystsikringsloven vedtaget i folketinget den 
08.06.2018. 
 
Af teksten i EU direktiv 2007/60/EF Artikel 5 stk. 1 lyder: På grundlag af en foreløbig vurdering af 

oversvømmelsesrisikoen som omhandlet i artikel 4. udpeger medlemsstaterne for hvert 

vandområdedirektiv eller hver forvaltningsenhed. Jf. artikel 3, stk. 2, litra b), eller for den del af et 

nationalt vanddistrikt, der ligger på deres områder, med hensyn til hvilken de fastslår, at der er en 

potentiel væsentlig risiko for oversvømmelse, eller at en sådan må anses for sandsynlig.  

 

 At to ejendomme af 413 kortvarigt kan få 4 cm vand ved soklen betydeligt sjælnerer end en gang 

hvert 500 år samt at nogle haver vil kunne risikere få centimeter vand i haven mod kysten, kan ikke 

betragtes som en væsentlig risiko, der betinger gennemgribende anlægsarbejder i Natura 2000 

fredet område. Samt at pålægge skatteborgerne og grundejerne store omkostninger og gener samt 

udgifter til fremtidig vedligeholdelse. 

Det skal bemærkes, at Kystsikringsloven som var gældende frem til 19. januar 2017 var et 50 års 
kriterie gældende for at igangsætte kystsikringsarbejder. Ligeledes var det kun bygninger med en 
værdi, som kunne kræve kystbeskyttelse.  
Da kysten Ventegodtsvej til Skensved Å som kommunen vil sikre med et landdige ligger bag 
Staunings Ø, vil der ikke forekomme erosion på strækningen, dette uafhængig af om der laves et 
dige, hvilket bl.a. i bemærkningerne til loven er en af forudsætningerne for at godkende 
igangsætning af kystsikring. 

 
2. Økonomiske hensyn ved projekter omfattet af kap. 1 a. 

Ved en sikringshøjde på 2,00 m vil ingen værdier blive beskyttet mod tab eller skade, beplantningen 
på de ejendomme som vil blive oversvømmet, ved en vandstand i lagunen på 2,00 m, vil heller ikke 
lide skade Derfor er der ikke økonomisk grundlag for at igangsætte kystsikringen på nævnte 
strækning. 
Det giver ikke økonomisk mening at igangsætte et omkostningstungt projekt og bruge skattekroner 
samt kræve betaling fra ejendomsejere på et projekt, der ikke sikrer nogle værdier eller giver dem 
anden fordel. 
 

3.  Kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og natur- miljømæssige kvalitet. 
Da der ikke er behov for kystsikringen, er det i strid med reglerne for Natura 2000 at gribe ind i 
Natura 2000 fredet område, det uafhængig af, at det vil ske på en skånsom måde ved at hæve 
Strandstien på strækningen.  
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4. Rekreativ udnyttelse af kysten 

En kystbeskyttelsesforanstaltning hvor et dige på 2,00 m bliver placeret i baglandet, vil ingen 
indflydelse have på den rekreative anvendelse af kysten på Staunings Ø. Derfor er dette punkt ikke 
en del af beslutningsgrundlaget. 
Naturfredningslovens §22 beskriver, at fri færdsel langs kysterne er ved daglig lavvandelinie, der 
skal altså ikke udføres kystsikring hvor det primære mål er sikring af færdsel ved en vandstand på 
2,00 m, men alene ved lavvande. Kysten er intakt og uændret for rekreativ udnyttelse når vandet 
har trukket sig tilbage. 
Såfremt kommunen ønsker, at borgerne kan færdes ved kysten ved en vandstand i Køge Bugt på 
2,00 m, så er der hjemmel i Kystsikringsloven § 9 til, at kommunen selv kan betale hele projektet. 
Det skal dog bemærkes, at kystgrundejerne ikke ønsker en kystsikring foran deres ejendomme. 

 
5. Sikring af den eksisterende adgang til og langs kysten. 

Adgangsforholdene til Staunings Ø, vil være spærret ved at broer og stiadgang fra land ud over 
lagunen vil være under vand ved en vandstand på 2,00 m i lagunen. Som bekendt indgår disse 
anlæg ikke i planer om sikring. 
Det skal også bemærkes, at de historisk høje vandstande kun har holdt sig meget kortvarigt, under 
en time før vandstanden er faldet, derfor vil adgang til stranden over stier kun være kortvarigt 
begrænset som følge af vand på adgangsstierne. 
Det skal som tidligere nævnt særligt bemærkes, at i Naturbeskyttelseslovens § 22 fastslås det, at fri 
færdsel langs kysten skal være mulig ved daglig lavvandelinie. Det er altså ikke et krav at 
offentligheden skal kunne færdes langs kysten ved højvande. 
Der er 3 ejendomme på Strandstien som har adgang til ejendommene fra stien. Hvis vandstand på 
2,00 m i Køge Bugt er så langvarig, at den også i lagunen når 2,00 m, vil adgangsforholdene til disse 
ejendomme betyde, at det skal ske gennem vandet. Det skal bemærkes, at det er et forhold, der vil 
være meget kortvarigt og vare under en time, og i henhold til Kystdirektoratets Højvandsstatistik  
2017 vil ske betydeligt sjældnere end hvert 500 år! 
Ingen ejere af de tre ejendomme ønsker Strandstien hævet eller et dige opført foran deres 
ejendomme. 
Ingen andre af de 410 ejendomme på strækningen Ventegodtsvej til Birkelyngen vil få 
adgangsforholdene begrænset ved en vandstand i Køge Bugt på 2,00 m, alle 410 ejendomme ligger 
på eller bag et terræn, hvor terrænkoten er højere end 2,00 m, derfor er der en naturlig beskyttelse 
for oversvømmelse af adgangsveje. Det gælder også for de enkelte ejendomme ved Pemavej og 
Birkelyngen, hvor ejendommens adgangsvej Jersie Strandvej ligger lavere end kote 2,00 m. 
 

6. Andre forhold., 
I bemærkningerne til fremsættelse af Kystbeskyttelses loven fremgår det:” …myndigheden skal 
varetage den rekreative udnyttelse af kysten…”.  Her må også henvises til naturbeskyttelseslovens § 
22 der siger, at fri færdsel skal være ved ”daglig lavvandelinie”. Det er altså ikke en forudsætning 
for kystsikring, at en natursti måske kan være oversvømmet i en meget kort periode med mange 
hundrede års mellemrum. 
På Strandstien er der to sikringsbokse til elforsyningen og en fordeler boks til telefonforsyningen. 
Installationen i disse bokse er allerede i dag placeret over kote 2,00 m.  
Ligeledes er der på Strandstien vejbrønde, såfremt det anses for en risiko at disse brønd bliver 
oversvømmet, kan der monteres et vandtæt dæksel på brøndene. Brøndene vil i dag være 
oversvømmet ved kraftigt regnskyl. 
Dæksel på pumpebrønd placeret for enden af Sdr. Strandvej ligger i dag over kote 2,00 m, denne 
brønd vil ikke blive sikret ved at hæve Strandstien til kote 2,00 m. 
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Oversvømmelse vil ikke have indflydelse på ledninger som i dag er placeret under terræn, derfor vil 
der heller ikke være behov for ændring af ledningsføring. 
Der er ingen andre forhold der vil have indflydelse, hvis en kystbeskyttelse med et dige på 2,00 m.  
ikke udføres på nævnte strækning. 
 
 

Med henvisning til de foranstående bemærkninger 1 - 6, er det altså i strid med Kystsikringslovens § 1 a stk. 
1, at kommunalbestyrelsen af egen drift har besluttet at igangsætte planlægningen af en kystsikring på 
strækningen Ventegodtsvej til Birkelyngen, da formålene for kystsikring i lovens § 1 ikke er opfyldt. Vi må 
derfor henstille til byrådet, at de standser planlægningen af kystsikringen på den del af strækningen, og i 
stedet fremme sikringen af de dele af kysten som har væsentligt behov for sikring. 
 
 Af bemærkningerne til fremsættelse af ”Lov om ændring af lov om kystbeskyttelse” i folketinget den 15. 
september 2017 fremgår det på side 3 pkt. 3 bl.a.: 
”ved stillingtagen til om der skal gives tilladelse til kystbeskyttelse, skal der således foretages en konkret 
afvejning af de relevante hensyn i forhold til den enkelte sag. Administrationen af hensynene skal afspejle 
regeringens ønske om, at borgerne skal have mulighed for i videre omfang end i dag, at kystbeskytte deres 
ejendom, og at de enkelte grundejere i højere grad skal have frihed til at vælge, hvordan de vil vælge at 
kystbeskytte deres ejendom, hvis der teknisk er flere muligheder, der ikke er til gene for naboerne”. 
Det betyder implicit, at grundejerne også har frihed til at fravælge kystsikring, blot det ikke er til gene for 
naboerne, hvilket ikke er tilfældet på strækningen Ventegodtsvej til Birkelyngen.  
 
For at kunne opnå en kystsikring af område 3 S så vandet ikke kan strømme bagom ind i området fra 
Birkelyngen til Skensved Å, skal der i skel op mod første ejendom i område 3 S med adresse Strandengen 
udføres et kort tværdige frem til 2,00 m højdekurven. Et arbejde der udføres på et areal der i henhold til 
lokalplan 413.1 ligger i landzone. Ingen kystsikring på strækningen Ventegodtsvej til Birkelyngen vil således 
ikke være til gene for naboerne mod syd.  
Alternativt skal sikringen af område 3 S starte fra hvor Strandstien når kote 2,00 m ved Birkelyngen, så kan 
vandet ikke løbe bagom ind i område 3 S, som strækker sig fra Birkelyngen til Skensved Å. 
Derimod vil et 2,00 m landdige på strækningen Ventegodtsvej til Birkelyngen, for at sikre at der ikke kan 
strømme vand bagom ind i område 3 S, netop være til gene for grundejerne på strækningen.  
 
 
Betaling for kystbeskyttelse. 
Kommunen har ved brev dateret 19. september 2018 meddelt grundejerne som indgår i den af kommunen 
planlagte kystsikring, at de vil blive pålagt betaling for kystsikringen. Betalingen er begrundet i at 
grundejerne kan opnå beskyttelse mod at deres ejendomme bliver oversvømmet eller opnår anden fordel 
ved kystsikringen. 
Det må vi også gøre indsigelse imod. Begrundelsen er kystsikringslovens § 9 a, hvor det fremgår at 
kommunalbestyrelsen kan pålægge ejere af fast ejendom som opnår beskyttelse eller anden fordel en 
bidragspligt. 
Med henvisning til at Kystsikringslovens § 1 ikke er opfyldt, falder beslutningen om bidragspligt væk.  
Specielt hæfter vi os ved, at kommunen har begrebet ”anden fordel” med i begrundelsen for betaling. Vi 
har vanskeligt ved at se, at en grundejer på østsiden af strandvejen, der har sin ejendom beliggende i eller 
over kote 2,00 m, har en ”anden fordel” ved kystsikringen. Der er ikke begrænsning i adgangsforholdene til 
410 af ejendommene, ligeledes vil de ikke blive begrænset i adgangen til kysten da den tilgængelige adgang 
skal være ved daglig lavvandelinie altså ved en vandstand på kote 0,00 m. Det samme forhold er gældende i 
relation til den rekreative udnyttelse af kystområdet. 
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Vi har også vanskeligt ved at forstå, at advokat Poul Heidmann på Kystsikringsmøde den 11.1 2018 giver 
udtryk for at Solrød Kommune ikke må betale for kystsikringen ud over hvad de er pligtige til som 
grundejer. Ligeledes ved dialogmøde den 29. maj 2018 med grundejere og Solrød Kommune, her spørger 
en grundejer om kystbeskyttelsen ikke kan betales over skatten? Hertil svarer advokat Poul Heidmann 
citat.: En solidarisk løsning i dette omfang kan ikke lade sig gøre, da det strider imod Kystbeskyttelsesloven”.   
Vi begrunder vores undren i Kystsikringsloven § 9 hvoraf det fremgår: Kommunalbestyrelsen kan i sin 
afgørelse efter § 3 pålægge ejere af fast ejendom, som opnår en beskyttelse eller anden fordel ved 
foranstaltningen en bidragspligt. Det enkelte bidrags størrelse fastsættes af kommunalbestyrelsen. Det er 
ordet ”kan” vi hæfter os ved, det fritstiller kommunen til selv at vælge hvem der skal bidrage til 
kystsikringen. Vi henvisr her også til spørgsmål nr. 519 stillet ministeren i Folketinget den 28. august 2014. 
Spørgsmålet går på om kommunen er bundet af kommunalfuldmagten i relation til kystsikring. Her er 
ministerens svar citat:  
”Jeg kan oplyse, at der i kystbeskyttelsesloven er lovhjemmel til at kommunerne kan yde et bidrag til 
etablering af kystbeskyttelse. Det er op til kommunerne hvorvidt de ønsker at yde et bidrag og i givet fald 
hvor stort et bidrag. Kystbeskyttelsesloven begrænser ikke bidragets størrelse”.  
 
Vi har også svært ved at se at en grundejer som bor på vestsiden af strandvejen 20 m fra en grundejer på 
østsiden af strandvejen ikke skulle have den samme ”anden fordel” ved adgangsforholdene til kysten, eller 
den rekreative værdi af kysten. 
 
Hvis Solrød Kommune fastholder, at der skal gennemføres kystbeskyttelse på strækningen Ventegodtsvej til 
Birkelyngen, ønsker grundejerne med henvisning til ”Lov om kystbeskyttelses m.v.” §3 c, at gennemføre det 
som et forsøgsprojekt, med fuld indflydelse på valg af sikringens art og placering.  
Ingen grundejer ønsker det meget omfattende dige udført, som ingeniørfirmaet Rambøll har foreslået.  
  
Som det fremgår af det foran nævnte er det JS-Kystsikrings opfattelse at der ikke skal udføres kystsikring på 
strækningen Ventegodtsvej til Birkelyngen, det betyder at det i Lov om Kystbeskyttelse § 6 nævnte digelag 
ikke skal oprettes på strækningen. Helt generelt er det ikke vores opfattelse at en vej kræver et digelag, 
regler for vedligeholdelse af veje fremgår klart af vejloven. 
 
Denne indsigelse mod kystsikringen på strækningen Ventegodtsvej til Birkelyngen, fremsættes før projektet 
færdiggøres og i henhold til Kystsikringslovens § 1 a stk. 2 sendes i høring hos de som bliver pålagt 
bidragspligt. Begrundelsen for det er, at JS-Kystsikring ønsker at få stoppet projektet på nævnte strækning i 
en tidlig fase, så der ikke bliver omkostninger til projektering på del af et projekt, som de der skal betale for 
projektet, ikke ønsker gennemført. 
 
I ønsket om en positiv indgang til sagen, er JS-Kystsikring på vegne af 104 beboere, indstillet på at indgå i en 
konstruktiv dialog for at finde en løsning, som tilfredsstiller såvel kommunen som grundejerne.  
 
På vegne af JS-Kystsikring 
Med venlig hilsen 
Axel Bøggild 


