Udvalgt korrespondance mellem Vallø Stift, Beboerforeningen
"Strandhusene" enkeltpersoner og forvaltningen.
Baggrundsmateriale til møde med de parter.
Notat fra første møde med Vallø Stift om kystbeskyttelsen med kommentarer
indsat af Søren Boas. Den rette dato er den 9. maj 2016.
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Spørgsmål fra Borgermødet den 9. juni 2016 i Ravnsborghallen•
Spørgsmål 4. Søren Boas Vallø Stift: Sikring af sommerhuse søværts
Strandvejsdiget. Kan de få dispensation for højere sokler udenfor diget?
Sikring af huse udenfor kystsikringen? Generel dispensation/ automatik.
Mulighed for sikring, så de huse får samme vilkår som dem indenfor diget.
Thorsten Piontkowitz, KD(Kystdirektoratet): Jeg kender ikke de lokale
forhold. Det må undersøges i løbet af projektet, herunder forholdet til
strand-beskyttelseslinjen.
----------------------------------------------------------------------------------Dok nr. 2015-020637-40. Uddrag af Kystdirektoratets udtalelse af 10.
oktober 2016
”

(Henvisning til møde i juni omhandler borgermøde den 9. juni i
Ravnsborghallen)
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Dok. 2016-017358-3. Mødereferat fra møde med Vallø stift den 22.
december 2016 angående mulighed for klimasikring øst for strandhusene.

Fortsættes på næste side
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Figur 1
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Eventuelt offentlig sti.
En mulig offentlig sti skal placeres på østsiden af diget.
Vider sagsbehandling.
Når afsætningen af diget har fundet sted, vil Vallø give en orientere til lejerne af
sommerhusgrundene og få deres holdning til diget. Det er bestyrelsen for Vallø
Stift, der træffer den endelig beslutning om stiftet er for eller imod et dige
placeret øst for Strandskoven.
Vallø tilkendegav, at parterne bør samarbejder om, at der ved renovering af
husene skulle kunne tillades en sokkelhøjde på 1 m som følge af
højvandssikringens påvirkninger. For eksempel skulle der ved Reersø være givet
tilladelse til en sådan sokkelhøjde på huse som en del af klimasikring.

Køge Kommune undersøger, om der er andre eksempler på dette.
Ejendomme ved ”Prambroen”
Ejendommene matr. 1p, 1ao og 1 ak Billesborg Hgd, Herfølge kan sikringen
ses som en del af åbrinken.

23. december 2016
Jens Chr. Kaas
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Dok. Nr. 2016-009668-56. Brev fra beboerforeningen” Strandskoven” til
Mette Jorsø af 19. april 2017
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Dok nr. 2016-009668-57. Flemming Jensanger gør opmærksom på, at han
ikke er enig i beboerforeningens afvisning af et havværtsdige. 3. maj 2017.

Dok. nr. 2016-009668-58. Samtale med Inge – Bestyrelsesmedlem i
beboerforeningen Strandskoven

Dok nr. 2016-009668-60. Sendt fra Køge Kommune den 22. juni 2017
Brev til ejerne af Strandhusene. Kystbeskyttelse og Høringsberettiget.
Hej repræsentanter for beboerforeningen Strandskoven m.v.
Vi har i forvaltningen modtaget et brev dateret den 19. april fra
Beboerforeningen Strandskoven stilet til Mette Jorsø omkring kystbeskyttelse
i forhold til Strandhusene. Mette har sendt en kvittering.
Derefter har vi også talt med Flemming Jensager, Strandvejen xxx.
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Derefter har jeg talt med Ingelise Trans, der spurgte til, hvornår
foreningen/ejerne af husene kan komme med deres indsigelse/holdning til
projektet. Vi har svaret, at sommerhusejerne sandsynligvis ikke var
høringsberettiget, da I ikke var grundejere.
Senere har vi nærlæst den seneste udgave af kystbeskyttelsesloven, der
trådte i kraft 1. februar 2017 og der er en betydende ændring i forhold til
jeres gruppe.
Tidligere udgaver af loven har defineret dem, der kan blive pålagt bidrag
som ”grundejere”. I bekendtgørelsen af loven fra 19. januar 2017 nr. 78, er
det ændret til ”ejere af fast ejendom”. Det betyder, at i som ejer af
sommerhuse på lejet grund også kan blive pålagt bidragspligt, men også får
en tilsvarende høringsret i forhold til kystbeskyttelsessagen.
I vil altså modtage en selvstændig henvendelse om projektet og bedt om
høringssvar samtidig med andre ejere af fast ejendom i det berørte område.
Næste skridt i projektet er, at forvaltningen efter sommerferie indstiller til
Byrådet, at kystbeskyttelsessagen skal fremmes. Hvis det besluttes, vil i få
et brev i jeres E-post om sagens status.
I øvrigt vil forvaltningen gerne stille op til jeres generalforsamling for at
fortælle om kystsikringsprojektet, hvis det har interesse. Hvis det er
tilfældet, så sendt tid og sted så snart som muligt, så det kan komme ind i
planlægningen.
Denne mail er sendt til Jakob Frölich, Pia Tonnesen, Ingelise Trans samt
Flemming Jensager.
Hilsen
Merete Olsen
Sagsbehandler
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Dok nr. 2016-009668-60. Sommerhusforening gør opmærksom på at de ikke
ønsker et dige foran deres huse i område 3. Modtaget den 26. juli 2017
Kære Merete,
Jeg har lige gennemlæst jeres Dispositionsforslag af 6 Juni 2017. Af denne
fremgår det at:
"I Omrade 3 anbefales at etablere et ensartet stranddige, der af sommerhusejerne
er ønsket placeret pa strandengen, havværts for adgangsvej og sommerhuse.”
Jeg skal hermed gøre opmærksom på at vi aldrig har ønsket et dige foran husene,
tværtimod. Vi er 50 huse, og kun to husejere vil gerne have et dige på strandengen.
Jeg er ikke klar over hvordan ovenstående formulering er blevet til, måske der menes
Vallø Stift, som grundejer.

Men som du ved, ser vi gerne et dige, hvis overhovedet noget, langs
cykelstien ved Strandvejen. Vejen, som i selv beskriver, fungerer fint som
beskyttelse mod oversvømmelser.
God sommer, vi ses d. 20. August.
Mvh
Jakob Frölich
Beboerforeningen Strandskoven.
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