Til Køge kommune
Att: Troels Wissing

Naturstyrelsen Vestsjælland har modtaget Køge kommunes debatoplæg om beskyttelse af
kystområderne ved Køge bugt. Det foreslåede dige samt ikke mindst den påtænkte cykelsti må
forventes at øve indflydelse på forholdene for fuglene i Ølsemagle Vildtreservat. Naturstyrelsen
skal derfor foreslå, at denne problemstilling indgår centralt i miljøvurderingen af projektet.

Venlig hilsen
Jens Peter Simonsen
Skovrider | Vestsjælland
+45 72 54 32 64 | jps@nst.dk
Miljø- og Fødevareministeriet
Naturstyrelsen | Ulkerupvej 1 | 4500 Nykøbing Sj. | Tlf. +45 72 54 30 00 | nst@nst.dk | www.naturstyrelsen.dk

Att: Køge Kommune

Venligst se vedhæftede Alternative forslag til Kystsikring af Køge Nord fra ”Pedan til Kommunegrænsen til
Solrød”.
Undertegnede beboere i Køge Nord vil gerne gøre indsigelse mod det forslåede landdige, da vi alle finder
det er en voldsom indgriben i et EU habitat område og en trussel mod de fredede strandenge, som vi alle
sætter stor pris på.
Vi har derfor udarbejdet et alternativ forslag for vores område som er vedhæftet, såfremt Revleløsningen
ikke er en mulighed. Revleløsningen er klart den mest skånsomme løsning for Naturområdet og den
beboerne foretrækker.
Undertegnede beboer vil samtidig også gerne gøre indsigelse mod en evt. trampesti i lokalområdet og
igennem private haver og ejendom.

På vegne af 28 lokale husstande i Køge Nord:
Susanne Rasmussen
Københavnsvej 234
4600 Køge

Vedhæftet forslag ”Pedan til Kommunegrænsen til Solrød”.

Hej Merete.

Det er en informativ og overskuelig folder, som I har fået udarbejdet til kystbeskyttelsesprojektet i Køge.
Det fremgår at jeres folder, at der skal udstedes en VVM‐tilladelse, hvor der vil blive stillet vilkår til
kystbeskyttelsesprojektet. I forhold til kystbeskyttelsesprojekter har det forholdt sig sådan, at en tilladelse
efter kystbeskyttelseslovens § 16, stk. 1 (i dag § 3) erstatter en VVM‐tilladelse jf. § 25 i VVM‐
bekendtgørelsen.

Følgende fremgår af bek. nr. 1470 af 12/12/2017 (VVM‐bekendtgørelsen):

§ 10. Følgende tilladelser eller godkendelser efter anden lovgivning erstatter helt eller delvist tilladelsen
efter lovens § 25, jf. lovens § 15, stk. 3:

1) En tilladelse efter § 7 eller § 20 i lov om råstoffer.
2) En godkendelse efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse eller af en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens §
28.
3) En tilladelse efter § 25 i lov om fremme af vedvarende energi.
4) En tilladelse efter §§ 10, 17, 23 og 28 i lov om anvendelse af Danmarks undergrund.
5) En tilladelse efter § 2, stk. 1, 1. pkt. eller § 4, stk. 1, i lov om kontinentalsoklen.
6) En tilladelse efter § 16 ‐ § 16 b i lov om kystbeskyttelse.
7) En tilladelse efter § 18 i lov om vandforsyning.

VVM‐bekendtgørelsen er dog ikke blevet opdateret endnu ift. ændringen af kystbeskyttelsesloven og
ændringen af myndighedskompetencen.
Med venlig hilsen
Ilse Gräber
AC - fuldmægtig l Vejledning - Klima og Kystbeskyttelse
+45 41 22 37 72 l igr@kyst.dk
Miljø- og Fødevareministeriet
Kystdirektoratet l Højbovej 1 l 7620 Lemvig l Tlf. +45 99 63 63 63 l kdi@kyst.dk l www.kyst.dk
Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen.

Grundejerforening HAVSTOKKEN

Køge Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen
Att.: Teknik- og Miljødirektør Torben Nøhr, Miljøchef Bjarne Bringdal Svendsen,
Troels Wissing, Merete Olsen og Jens Chr. Kaas
Køge Rådhus
Torvet 1
4600 Køge
Havstokken, den 20. september 2018
Vedr.: Kystsikring af Havstokken udfor nr. 11, 13 og 15.
Efter mødet den 26. juli 2018 med Køge Kommune og Grundejerforeningen HAVSTOKKEN har vi
brugt en del tid på at undersøge mulighederne for en fornuftig og skånsomt kystsikring, og vi kan
konstatere, at en højvandmur kan etableres og fungerer, da vi har set fantastiske, spændende og
rekreative løsninger bl.a. ved Roskilde Havn, som har følgende fordele: Ødelægger ikke
omgivelserne, fjerner ikke udsigten og løser samtidig problemet med adskillelse til naboerne.
Ligesom det tager mere hensyn til Natura 2000 området.
Vores forslag til løsning er følgende:
En højvandsmur som er 2 meter over dagligt vande, hvor der så er mulighed for at isætte skotter,
hvis behovet kommer. Med skotterne monteret vil den samlede mur kunne klare 2,80 meter over
daglig vande.
Vi påtænker at lægge muren på tværs af de tre ejendomme således, at den starter 6 meter fra
byggelinien ud mod vandet.

Beredskab
Vi påtænker beredskab som følger:
Vi udarbejder beredskabsplan, som træder i kraft ved varsel om højvande og/eller stormflod. Planen
vil bestå af en telefonkæde mellem de 6 husstande på Havstokken nr. 11 til 16 og 1 årlig øvelse vil
blive afholdt i opsætning af skots. Alle seks husstande har tilkendegivet, at de deltager i planen og

alle beboere er meget beviste om vigtigheden af at deltage i planen og derved beskytte hjemmene.
Samtidig vil vi have god tid til at isætte skotter i de formentlig sjældne tilfælde, hvor vandet vil
stige mere end 2 meter, og dette må være nødvendigt.
Lagerplads til opbevaring
Vi har flere muligheder for oplagring af skots i en afstand på 50 meter fra, hvor skotterne skal
anvendes.
Billederne er taget
fra avisen, som
viser 20 meter skots
klar til opsætning,
samt øvelse i
opsætning

Ligeledes har vi vedlagt et billede, hvor vi viser en højvandsmur i forhold til byggelinien.

Er der behov for uddybning, står vi selvfølgelig til rådighed.
Vi imødeser jeres accept af at indarbejde vores forslag i Kystsikringsprojektet.
Med venlig hilsen
Grundejerforeningen
HAVSTOKKEN
Havstokken 11
4600 Køge

Nærværende brev er afleveret fysisk til Miljøafdelingen, att.: Troels Wissing.

Som indehaver af ejendommen Københavnsvej 224 – 4600 Køge og grundlægger af Pedan A/S, vil jeg gerne
knytte følgende kommentarer.
Først og fremmest vil jeg gerne takke Køge Kommune for det flotte arbejde, der bliver gjort for at udvise
rettidig omhu mht. til oversvømmelse af vores arealer. Dette er meget værdsat.
Jeg har personligt deltaget i de møder, der blev afholdt på kommunen for et par år siden omkring
problematikken, men kunne desværre ikke deltage i går grundet udenlandsrejse.
På de tidligere møder blev der lagt meget stor vægt på en løsning med forhøjelse af den yderste sandklit i
det nordlige område af flere indlysende årsager. Det kan jeg desværre se at man er nu gået væk fra.
Det synes jeg vil være en katastrofe af en meget væsentlig årsag. Da denne strandeng med lagune er helt
unik for vores område og meget synlig for alle forbi kørende/cyklende/gående, alle beboerne, alle gæster
og ikke mindst os med virksomhed her, vil et dige helt afskære os fra denne unikke udsigt til en enestående
natur. Dette panorama er en smuk indkørsel til Køge og med til give byen et mere nuanceret kendetegn
end alene trafikcenter, industri, industrihavn, losseplads etc. Så lad os derfor for alt i verden bibeholde
denne udsigt for de mange. Et dige vil ‐ uanset om der kommer stier på det eller ej ‐ afskærme udsigten for
langt de fleste. Efter at have drivet virksomhed her på ejendommen i cirka 35 år med mange besøgende
kunder etc. ved jeg hvor værdsat denne udsigt er for alle der oplever den.

Som virksomhed har vi indenfor de seneste 3‐4 år brugt omkring kr. 10 millioner på at istandsætte
ejendommen så den passer bedre ind i landskabet på en mere harmoniske måde og samtidig forsøgt, at
udnytte mulighederne for bedre udsyn til naturen. Alt dette vil være spildt med et bredt og højt dige i
”baghaven”.
Jeg vil derfor opfordre kommunen til at arbejde videre med en løsning, der ikke frarøver alle udsigten til
denne flotte natur. Er overbevist om at man kan finde en god og økonomisk forsvarlig løsning med højere
sandklit yderst og nogle velfungerende sluser, hvor man også sikre en stor vandgennemstrømning til
bibevarelse af en sund lagune.
Jeg kan forstå, at et af problemerne er, at man ikke kan blive enige med Solrød borgerne om hvordan
kystsikringen skal udføres, men har svært ved at forstå, at deres valg af en anden løsnings skal påvirke,
hvad der skal ske i vores område, da vores område har en hel anden sammensætning/udseende end deres
og der i kommunens oplæg i øvrigt ‐ mig bekendt ‐ ikke var lagt op til en direkte sammenhæng i
løsningsforslaget til Solrøds eventuelle løsning.
Med hensyn til naturbeskyttelse, så mener jeg også at en forøgelse af klithøjden vil være den bedste
løsning for at bevare de allerede fredede arealer. Ellers bliver de jo bare vasket væk når vandstanden stiger.
Afslutningsvis har jeg et teknisk spørgsmål om hvordan man vil forhindre en oversvømmelse ved de
efterhånden mere og mere kraftige skybrud vi får, hvis alle ejendommene er indhegnede med diger. Der vil
jo komme spildevand op af kloakkerne fra bagved liggende ejendomme, som ikke kan væk pga. af et evt.
dige.
Jeg deltager meget gerne i en videre dialog omkring problemstillingen.
De bedes venligst bekræfte modtagelse af denne kommentar.

På forhånd tak😊
Jørgen Schönherr ‐ Strandengen ApS

Mobile Jørgen: +45 40 25 64 94

Køge kommune
Torvet 1
4600 Køge

Køge den 30. september 2018

Vedr. idéfase og synspunkter plan‐ og miljøvurderingsprocessen af kystsikring af Køge Kommune.

Jeg har siden Køge Kommune afholdt det første møde om Klima og kystsikring i 2014/15 fulgt projektet tæt
og deltaget i diverse borgermøder, da jeg bor direkte til lagunen og derfor sætter stor pris på at Køge
Kommune har sat et kystsikringsprojekt i gang. Mine ideer i dette brev omhandler kun Køge nord, da det er
her jeg bor og her den foreslåede løsning giver os borgere store udfordringer.
Jeg vil lige henlede opmærksomheden på, at etablering af eventuelle cykel eller vandre sti på et dige intet
har at gøre med et kystsikringsprojekt, da det hører ind under naturbeskyttelsesloven.

1. Natur: Effekter på planter, natur og beskyttet natur, herunder Natura 2000.
Jeg har læst alt materiale igennem og der er undersøgt alt vedr. planter, vandkvalitet, fugle og dyreliv m.v.
men jeg kan ikke finde et eneste sted hvor der er undersøgt hvordan mennesker vil blive påvirket og her
tænker jeg især på berørte beboere. Det mener jeg totalt mangler at blive belyst.
Den foreslåede løsning med et dige gennem fredede strandenge vil ødelægge strandengene. For at være
defineret som strandeng med den specielle natur kræver det at en strandeng oversvømmes. Ligeledes
forstår jeg ikke at man vil lave et dige igennem en strandeng for at beskytte en strandeng, da meningen
med en strandeng netop er at den oversvømmes af saltvand med jævne mellemrum for at forblive en
strandeng. Hvis ikke den gør dette ophører den med at være en strandeng og overgår til en anden
naturtype. At det foreslås at etablere en cykelsti ovenpå diget vil gøre at et dige langt bredere og derved
ødelægger endnu mere unik fredet natur.

2. Projektets landskabelige og visuelle påvirkninger
Jeg finder at det foreslåede landdige mellem lagunen og Københavnsvej er en voldsom påvirkning i det
kystnære miljø, vi har i det nordlige Køge. De åbne strandenge med udsigt til lagune og Køge Bugt er nogle
af de sidste, hvis ikke de sidste, på hele strækningen fra Køge til København. Jeg har vedhæftet to billeder
som viser hvor lidt bebyggelse, der var langs kysten i 1944 i Køge og hvor meget natur vi allerede har
inddraget både til beboelse og industri fra Strandengene her i Køge. Derfor mener jeg at de sidste

strandenge skal have lov til at forblive strandenge, så man for eftertiden har mulighed for at opleve et
uberørt unikt naturområde, som før prægede hele kystlinjen fra Køge til København.

Kilde: Kort og billede samling – Det kongelige bibliotek – Luftfotos taget af Luftwaffe 1944 (Se link
http://lw1944.flyfotoarkivet.dk/ )

3. På virkninger af rekreative interesser:
Jeg vil gerne henlede opmærksomheden på at et dige der gennemskærer en privat have, uden mulighed for
afskærmning mellem nabohaverne eller mulighed for at benytte hele ens have totalt ødelægger den
rekreative værdi, en have udgør. Derudover tager det, efter de oplysninger jeg har modtaget fra
forvaltningen, min. 12 meter i bredden og et par meter i højden, hvilket vil være en stor indgriben i en
privat have ligegyldigt om den ligger i et almindeligt villakvarter eller ud til lagunen. Ligeledes vil et dige
skabe en visuel barriere, der gør at man ikke kan se vandet eller horisonten, som er meget værdifuld, når
man har valgt at bosætte her. Alle der bor med udsigt og nærhed til naturen har prioteret at bo her og
sætter den naturmæssige værdi meget højt.

Derfor håber jeg at, forvaltningen og Køge byråd vil arbejde for at vi i Køge Kommune også proiterer at
bevare allerede eksisterende boligers havudsigt, da der bl.a. i de nye bebyggelser på Køge Havn er gjort en
stor indsats for at skabe attraktive boliger med udsigt til hav, strand og med let adgang til naturen. Dette
tiltrækker mange nye og attraktive beboere til vores kommune og, når vi sammenligner os med vores
nordlige nabokommuner, er en mangelvare i Køge Kommune.

4. 4. Støj under anlægsarbejde/ anlæggelse af et dige.
Anlæggelse af et dige igennem de fredede strandenge (Natura 2000) vil betyde at større materiel i form af
gravemaskine, lastbiler, dumpere m.v. skal have adgang til de fredede områder og vil betyde betydelige
gener for naturen, dyre og fuglelivet, samt berørte beboere. Ved anlæggelse af et dige langs hele kysten i
Køge nord vil det være nødvendigt at benytte et langt større areal end selve diget, ligesom der sikkert skal
udgraves til man når et stabilt jordlag at fundere et dige på. Dette kan jeg ikke se kan udføres uden
omfattende ødelæggelse af omgivelserne. Derudover er jeg bekymret over hvilken type jord der vil blive
brugt til et dige løsning og hvor ”ren” den er. Ligeledes har vi i Havstokken oplevet hvor voldsom en
indgriben det var, da Klar for få år siden at separere spildevandet. Her gik det også hårdt ud over fredede
strandegne. Det ønsker jeg ikke sker igen på et flere kilometer langt stykke af strandegnene.

Jeg vil også gerne henlede opmærksomheden på at fakta er at, en revle hele tiden vokser frem og kysten
bevæger sig ud i Køge Bugt og derved ganske naturligt udgør en beskyttelse af beboede arealer, som øges
med tiden. F.eks. kunne man i 1920´erne springe på hovedet i vandet fra en badebro placeret udfor
rækkehusene i Havstokken, i dag er vandet så lavt at man lige kan sejle i en kano uden at støde på grund.
Derfor mener jeg at man er nødt til at tage i betragtning at naturen hele tiden udvikler sig og kan hjælpe os
uden større indgriben i naturen med at kystsikere beboede arealer.
Sluttelig vil jeg gerne foreslå at Køge Byråd og forvaltningen sørger for beboerinddragelse ved evt. at danne
en arbejdsgruppe af interesserede og berørte borgere i kommunen. Så har vi som borgere mulighed for, i
samarbejde med forvaltningen og Køge Byråd, at arbejde på en, for alle parter fornuftig løsning, samt har
mulighed for at følge økonomien, da regningen for kystsikring jo sendes videre til både borgere,
virksomheder og kommune.

Med venlig hilsen

Lisbeth Kamper Rasmussen
Havstokken 15
4600 Køge

Vedr. Matrikel 5k i Ølsemagle. Vi ønsker ikke et dige der ligger oppe mod Københavnsvej men
derimod længst mod vandet. Da engene bliver brugt til afgræsning er der i år blevet brugt
betydelige summer på komplet nyt hegn. Det vil os være betydeligt større indgreb samt
dobbelt så dyrt at lave diget med en masse knæk frem for en lige linje.
MVH Bjørn Skree Nielsen / Arne Juul Nielsen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Til Køge kommune
Torvet 1
4600 Køge
Den 31. sept. 2018
Vedr. kystsikring
Allerførst tak for et informativt borgermøde på Ellemarksskolen i torsdags, den 27 september.
Jeg skriver på vegne af min mor, Bodil Nielsen, der bor Københavnsvej 230B i Køge Nord. Ejendommen har
været i familiens eje i næsten 100 år.
Grundet flere forhold omkring kystsikringsprojektet frasiger Bodil Nielsen sig muligheden for at blive
kystsikret. Dette står ligeledes beskrevet i mailen ”Højvandsløsning Køge Nord”, udarbejdet af Susanne
Rasmussen, Københavnsvej 234 og Lisbeth Kamper Rasmussen, Havstokken 15.
Ejendommen Københavnsvej 230B inkluderer strandengen og har udsigt til lagunen og revlen. Et evt.
landdige, med de betydelige visuelle påvirkninger dette vil forårsage, vil være total‐ødelæggende for denne
herlighedsværdi.
Et evt. landdige med trampesti til rekreativt formål vil desuden være en krænkelse af privatlivets fred.
Landdiget vil, ifølge de publicerede tegninger af projektet, gå direkte gennem Bodil Nielsen grund, og der er
ikke langt fra selve diget til bebyggelsen. Derudover må man påregne, at en evt. trampesti vil medføre en
øget mængde affald til gene for beboere samt plante‐ og dyreliv, foruden et øget støjniveau fra de
mennesker, der færdes på denne. Hvem ønsker i øvrigt, at fremmede mennesker frit kan bevæge sig
gennem privat område ‐ i princippet både på stien og nedenfor?
De strandenge, der ligger i Køge nord, er enestående natur og kulturlandskab. Disse strandenge er unikke.
Etableringen af et landdige, med de skitserede dimensioner, ville være en meget voldsom indgriben i en
sårbar natur. Betydningen for plante‐ og dyreliv vil være markant.
Københavnsvej 230B ligger i område 1 i Køge Kommunes kystsikringsprojekt. Strandengene fra
kommunegrænsen mod Solrød og ned til rensningsanlægget (Revlen/Ølsemaglevej) er særegne for Køge
kommune. En højvandsmur bør være løsningen i dette område. Etableringen bør ligge så tæt på
Københavnsvej som muligt for at udnytte den naturlige højde i landskabet. Derved bevares udsigten til
disse unikke strandenge, og de vil fortsat kunne være det naturlige habitat for alskens dyrearter, som de
har været i årevis.
Bodil Nielsen tilslutter sig løsningen med en højvandsmur, der går bag om bebyggelsen på Københavnsvej
230B, velvidende hvilke konsekvenser dette måtte have ved en eventuel stormflod.
På vegne af
Bodil Nielsen,
Jeanette Nissen (40362792)
Bygaden 10
3600 Frederikssund

Køge kommune,
Miljøafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf +45 56 67 68 19

Køge, 12.11.2018

merete.olsen@koege.dk

Foranlediget af, at Vallø Stift i mail dateret 9.novemner 2018 (vedlagt) har bedt de
enkelte beboere tilkendegive deres holdning til en VVM undersøgelse i forbindelse med
den kommende kystbeskyttelse i kommunen, herunder specielt at VVM undersøgelse
også kommer til at omfatte en række forhold omkring et Stranddige, skal vi fra
Beboerforeningen Strandskoven fremhæve følgende:
1) Sommerhudsejerne i Strandskoven har været gennem en demokratisk proces,
hvor man senest på generalforsamlingen i august 2018 har besluttet ikke at
ville anbefale et Stranddige, men derimod at anbefale et dige langs
Strandvejen.
2) Dette er med en række begrundelser også meddelt Køge Kommune. I
begrundelserne mod et stranddige indgår bl.a.
-

forringelse af udsigten for sommerhusejerne,
fare for forsumpning af området mellem husene og diget,
fare for at plante- og dyreliv i væsentlig grad forandres og…
fare for at sommerhusene taber i værdi, såfremt ovennævnte bliver en
realitet.

3) Det er beboerforenings opfattelse, at de ovenfor nævnte synspunkter har vakt
genklang i Køge kommune og man derfor arbejder videre med planerne om et
Strandvejsdige.
4) Vi er bekendt med at Vallø Stift ikke deler denne opfattelse men i stedet ønsker
et Stranddige og nu som det fremgår af vedlagte mail ønsker kommunens
beslutning ændret, således der i stedet etableres et Stranddige.
5) Beboerforeningens opfattelse af at inddrage Stranddiget i den kommende VVM
undersøgelse er, at udgiften hertil i bedste fald vil være dårligt givet ud, idet
det fortsat er foreningens opfattelse, at diget bør ligge ved Strandvejen og ikke
på Strandengen, der har så store bevaringsmæssige værdier, at et 7 meter
bredt dige ikke bør etableres.
6) Hertil kommer, at beboerforeningens holdning, således som den giver sig
udtryk i generalforsamlingsbeslutningen tidligere på året, ikke bør kunne
ændres ved et hasteindkaldt møde med rundvisning på slottet og kaffe og
kage. Ændring i beboerforeningens holdning bør alene kunne ske på en
eventuel ny generalforsamling og på et betydeligt mere oplyst grundlag end det
der blev præsenteret ved mødet på Vallø slot. Det skal her understreges at

Vallø alene inviterede sommerhusejerne individuelt, men ikke foreningens
bestyrelse, der således ikke fik mulighed for et samlet modspil til Vallø Stifts
præsentation – herunder heller ikke mulighed for at få ekspertudtalelser med
på mødet eller eksperter til at udtale sig.
Konklusion:
Vi skal derfor fra Beboerforeningen Strandskoven opfordre til at kommunen fortsat
arbejder med modellen for et Strandvejsdige og ikke et Stranddige.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for beboerforeningen
Strandskoven
Jakob Frölich formand
Jan Keller næstformand
Ingelise Trans Kasserer

Køge Kommune
Rådhuset
Torvet 1
4600 Køge
e-mail: raadhus@koege.dk
Att.
Formand for Klima- og Planudvalget Niels Rolskov,
Direktør for Teknik- og miljøforvaltningen Torben Nøhr og
Miljøchef Bjarne B. Svendsen

Dato: 12. september 2018
J.nr.: KØ-JB-81-129198
Ass.: Janne Brustad/ALUN
Direkte tlf.: 56 64 09 62
jabr@dreiststorgaard.dk

Kystsikringsprojektet for Køge Kommune, område 3
Vallø Stift har anmodet mig indtræde i sagen vedr. kystsikringsprocessen vedr. område 3.
Jeg er naturligvis klar over, at forvaltningen også er opmærksom på de indvendinger og anbefalinger,
som Vallø Stift hidtil er kommet med, og nærværende brev skal primært opfattes som et ønske fra stiftets og min side til at fortsætte en konstruktiv dialog om kystsikringens udformning og placering
I korthed er det imidlertid også min opfattelse, at der faktisk mangler nogle centrale vurderinger førend
kommunen endeligt bør lægge sig fast på valg af et diges placering, ligesom jeg også vil henlede opmærksomheden på, at der i det hidtidige skøn og anbefalinger fra forvaltningens side, er nogle iboende
problemer i form af f.eks. delafvejninger, som formentlig bør revideres.
Jeg vil derfor nedenfor forsøge at redegøre for nogle af de problemer, der på det foreliggende grundlag ligger i kun at arbejde videre med et dige placeret ved strandvejen i område 3

--ooOoo--

Teknik- og Miljøforvaltningen indstillede og anbefalede i notat af 1. februar 2018, side 3 til 4, at der i
område 3 skulle arbejdes videre med et strandvejsdige og ikke et stranddige.
Så vidt jeg kan konstatere, er der vedr. område 3 kun kommet høringssvar fra Vallø Stift og Beboerforeningen Strandskoven v/ formand Jakob Frölich. Forvaltningen har dog også deltaget med en repræsentant på en generalforsamling den 20. august 2017 i Beboerforeningen Strandskoven.

DreistStorgaard Advokater A/S
Bag Haverne 32
4600 Køge

Tlf.: 56 63 44 66
www.dreiststorgaard.dk
koege@dreiststorgaard.dk

CVR-nr. 32300456
Kontonr. 0696 0001450654 (Jyske Bank A/S)
IBAN: DK0306960001450654–BIC/SWIFT: JYBADKKK

I notatet fra 1. februar kom forvaltningen for så vidt ikke med en nærmere egen begrundelse for valg af
digeløsning, idet der primært blev henvist til 1) at beboerforeningen er kommet med indsigelser (om
udsigten, påvirkning af naturen og de begrænsede skader der kan ske på bygninger), 2) modviljen udtrykt på generalforsamlingen og 3) at løsningen koster 1/3 af hvad stranddiget vil koste.
I forvaltningens indstilling i forbindelse med forelæggelse af sagen for henholdsvis Klima- og Planudvalget den 1. marts og Økonomiudvalget den 13. marts 2018, hedder det supplerende, at:
”Forvaltningen vil anbefale ud fra en afvejning af økonomien, beboernes ønsker og påvirkning af naturen,
at der arbejdes videre med et strandvejsdige.”
I det følgende vil jeg behandle disse tre momenter hver for sig, altså 1) afvejning af økonomien 2) beboernes ønsker og 3) påvirkning af naturen.

1) Afvejning af økonomien:
Jeg må lægge til grund, at kommunens økonomiske overvejelser mest nærliggende udspringer af en
overvejelse vedr. anlægsudgifterne.
Umiddelbart forekommer det også sandsynligt, at strandvejsdiget er billigere end stranddiget. Hvorvidt
det nu rent faktisk kun vil koste 1/3 af stranddiget er ganske vist usikkert. Går man ud fra de estimater,
der er anført i Swecos rapport af 13. november 2017, Vurdering af Skitseprojekt, tabel 11, vurderer
Sweco, at prisen på strandvejsdiget vil være 30 % af stranddiget, mens estimatet fra Niras ville svare til,
at strandvejsdiget koster 43,6 % af stranddiget. Værd at bemærke er dog også, at ifølge disse estimater
vil stranddiget koste kr. 4 mio. ifølge Sweco, hvilket er mindre end hvad strandvejsdiget vil koste ifølge
Niras, der vurderer, at dette dige vil koste kr. 9,6 mio. Tallene viser en endog meget stor usikkerhed
omkring anlægsudgifterne, men vurderingen af, at strandvejsdiget er billigere end stranddiget forekommer dog trods alt rimelig ud fra de foreliggende oplysninger – men dette kan måske ændre sig,
hvis der i de ovennævnte estimater fra henholdsvis Sweco og Niras ikke er taget behørigt højde for
f.eks. fældningerne af træer eller den fremtidige vedligeholdelse.
Jeg skal derfor opfordre forvaltningen til at søge dette afklaret.
I samme forbindelse vil jeg gøre opmærksom på, at Vallø Stift – også for at imødekomme beboernes
bekymring vedr. deres udsigt – har igangsat udarbejdelse af et projekt med et stranddige placeret
umiddelbart øst for strandhusenes haver (midt-dige-placering ca. 15 m fra strandhusenes facader). Med
udgangspunkt i Køge Kommunes valgte digehøjde på 2,8 m, vil dette dige kun skulle have en højde i
forhold til haveniveauet ud for strandhusene (kote 2,2) på ca. 60 cm. Umiddelbart kan det tænkes, at
anlægsudgifterne til denne digeløsning er lavere, end den stranddigeløsning kommunen hidtil har forholdt sig til.
Vallø Stiftet vil gerne drøfte denne løsning med Køge Kommune såvel som med beboerforeningen.
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Ud over anlægsudgifter er der imidlertid også en række andre økonomiske aspekter, som bør inddrages i afvejningen, og som jeg ikke umiddelbart kan konstatere indgår i kommunens skøn vedr. økonomien.
Det første af disse aspekter er for så vidt også rejst af beboerforeningen, nemlig omfanget af eventuelle
skader på de strandhuse, der står på stranden, hvis der sker oversvømmelse, som ikke opfanges af et
dige.
Der synes således slet ikke gjort op med, hvilke ”værdier” der kan blive berørt af oversvømmelser – andet end at beboerne antager, at det ikke vil påvirke deres huse væsentligt.
Denne vurdering er Vallø Stift dog ikke umiddelbart overbevist om er korrekt.
Hér bør man således hæfte sig ved f.eks., at det i Swecos rapport, side 3, er anført, at selvom der er
gjort rede for forventede vandstandshøjder og returperioder samt effekten af klimaændringer mv., så
tager digernes sikringshøjde på 2,8 m ikke højde for bølger. Det er for så vidt et generelt designproblem, når man vælger denne sikringshøjde, men i relation til strandvejsdiget giver det anledning til at
overveje, om beboerforeningen i deres antagelse om begrænsede skader på husene, også har overvejet, at skader på husene vil kunne opstå ikke blot som følge af høj vandstand, men jo også kan ske som
følge af kombination heraf med uhindret bølgepåvirkning.
Sandsynligheden herfor, og de mulige skader i den forbindelse, er ikke belyst, men Vallø Stift vurderer,
at risikoen for en egentlig ødelæggelse af de ældste eller mest udsatte huse på stranden nok desværre
er væsentlig højere end beboerforeningen umiddelbart antager. Et yderligere aspekt i den sammenhæng, som det ikke umiddelbart kan konstateres, om beboerforeningen er opmærksom på, er deres
mulighed for at forsikre bygningerne mod netop stormflodsskader. Digets placering henholdsvis foran
eller bag husene forekommer ret relevant i den sammenhæng.
Disse momenter bør belyses bedre og overvejes yderligere, og Vallø Stift vil også tage spørgsmålet op
med beboerforeningen.
Det andet af disse aspekter drejer sig om Vallø Stift, der formentlig på længere sigt vil få et endog meget stort indtægtstab som følge af, at diget i givet fald lægges ved vejen. Dette hænger sammen med,
at Vallø Stift allerede har konstateret, at højvandssituationerne de senere år, har ført til vanskeligheder i
forhold til at udleje strandgrundene. Denne tendens vil givet blive forstærket de kommende år, når der
ikke er udsigt til en kystsikring af strandgrunde, hvor der skal opføres nye sommerhuse. Dette skal så
atter sammenholdes med, at Vallø Stift skal være en ikke uvæsentlig økonomisk bidragyder til kystsikringen. Det sidste moment bør for så vidt i sig selv føre til, at der tillægges stiftets ønske til digeplacering en vis vægt
2) Beboernes ønsker:
Alt andet lige antager jeg, at der fra kommunens side er foretaget en afvejning af både beboernes og
grundejernes ønsker, selvom det ikke er helt tydeligt, om det er det, der ligger til grund for forvaltnin-
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gens anbefaling af digets placering. For god ordens skyld skal jeg anmode forvaltningen bekræfte dette. Er det ikke tilfældet må jeg også af denne grund opfordre til, at sagen genovervejes i forvaltningen,
og således at grundejerens ønsker også kommer til at indgå i vurderingen.
Beboerne er i sagens natur lejere af grundstykker, som de lejer af Vallø Stift. Disse lejere har en tilknytning til strandhusene, der variere i tid alt efter hvor lange lejeaftaler, der konkret er indgået for det pågældende grundstykker, om lejerne afstår deres aftaler til nye lejere mv., mens Vallø Stift har en permanent interesse og tilstedeværelse i området. I dag har Stiftet ejet grundene i 280 år.
Ved en afvejning af beboernes/grundlejernes ønsker for området, bør der også af denne grund tillægges Vallø Stifts ønsker en væsentlig vægt.
Det vil i den sammenhæng nok også være en decideret fejl, hvis stiftets ”stemme” reduceres til en i den
samlede vægtning. For hver beboer/grundlejer, der ikke ønsker et dige placeret på stranden, er der
således i princippet samtidig en grundejer, der faktisk foretrækker denne placering. Her til kommer så,
at der også er beboere, der ønsker et stranddige.
Der er derfor efter min opfattelse klart behov for, at forvaltningens afvejning af de modsatrettede ønsker fra henholdsvis beboere og grundejer foretages på ny, og således at der opnås sikkerhed for, at
stiftets ønsker er medinddraget i kommunens skøn i fornødent omfang.
Et yderligere moment i den sammenhæng er i øvrigt, at strandhusene og fredskoven skaber en ret unik
strandstemning og stemning på Strandvejen. Det er stiftets opfattelse, at dette er berigende for området og dermed for både byen, kommunen, strandgæster (altså også ud over beboerne) samt trafikanterne på Strandvejen, campinggæsterne mv. Strandhusene og fredskoven er et, naturligvis blandt mange andre, særkende for byen og kommunen, som er værd at værne om.
Vallø Stift vil således henlede opmærksomheden på, at strandvejsdiget kan betyde ikke uvæsentlige
forandringer for hele områdets særlige karakter.
For det første vil en placering af diget og nye adgangsveje ved Strandvejen mod vest, føre til, at træerne i den gamle strandskov kommer i stor risiko for at falde i stormvejr. Når man fjerner træerne i vestsiden af et skovstykke, øges risikoen for stormfald markant. Dette kan videre føre til, at man, for at beskytte beboerne i strandhusene, vil være nødt til at skove en stor del af træerne forud for en storm, da
beboerne og deres huse ellers vil være i fare. Dette undgås ved valget af et stranddige.
For det andet er der efter stiftets opfattelse relevant og nærliggende risiko for, at områdets særlige
karakter med de små strandhuse kan være under afvikling, efterhånden som strandhusene bliver udskiftningsmodne, fordi ingen tør bygge nyt eller ønsker at bekoste vedligeholdelse. Vallø Stift har som
nævnt allerede set eksempler herpå, hvilket i de konkrete tilfælde kunne henføres netop til risikoen for
fremtidige oversvømmelser. Den bedste måde at sikre, at der også i fremtiden er velholdte strandhuse
på stranden, vil derfor, efter stiftets opfattelse, være et stranddige.
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3) Påvirkning af naturen:
Uagtet at der fra forvaltningens side er henvist til, at strandvejsdiget vil påvirke naturen mindre end et
stranddige, så kan jeg, og idet jeg kan oplyse, at jeg har adgang til den meget omfangsrige aktindsigt,
som Vallø Stift allerede har gennemført, ikke konstatere, at kommunen har foretaget nogen nærmere
vurdering af påvirkningen af naturen.
Der er i forvaltningens beslutningsgrundlag visse oplysninger om naturpåvirkningen i område 3, og
forvaltningen er også opmærksom på, at der f.eks. er fredskov, som vil blive påvirket af strandvejsdiget.
Omvendt må man også hæfte sig ved, at det af Niras’ rapport fra marts 2017, om konsekvensvurdering
i relation til Natura 2000, side 11-12, kun er angivet habitatområdet H132 i umiddelbar nærhed af område 3, og at man i rapporten anfører, at H132 ikke bliver påvirket af projektet, fordi det ligger i god
afstand af ”kystzonen”. Viderefølger det af e-mail af 3. maj 2018, fra sagsbehandler Merete Olsen, at
forvaltningen faktisk ikke har lavet nogen systematisk gennemgang af de områder, der er omfattet af
naturbeskyttelseslovens § 3, og som ligger i område 3. Kystdirektoratet har ellers anmodet herom, men,
må jeg lægge til grund, ikke fået forelagt forvaltningens vurdering desangående.
Der mangler således, så vidt jeg kan konstatere, en egentlig undersøgelse/vurdering af indvirkningen på
området øst for strandskoven ved en placering af et dige hér. Tilsvarende ses ej heller en egentlig undersøgelse/vurdering af indvirkningen på den gamle fredskov, og det dermed følgende naturtab, ved
en placering af diget dér, hvortil også skal lægges, at der skal etableres nye adgangsveje langs Strandvejen mv.
Som sagen umiddelbart er oplyst, må jeg derfor vurdere, at forvaltningen slet ikke har det fornødne
sikre beslutningsgrundlag for at kunne anbefale den ene digeplacering frem for den anden i relation til
naturpåvirkningen. Der er således ikke i det foreliggende beslutningsgrundlag nogen nærmere sikkerhed for, at kommunen har besluttet sig for den løsning, der vil være mest skånsom for naturen.
Også af denne grund bør digeplaceringen genovervejes, idet der bør foretages en nøjere undersøgelse
af naturpåvirkningerne fra de to respektive løsninger. Denne undersøgelse er Vallø Stiftet naturligvis
parat til bidrage til, og således at forvaltningen og kommunen får det fornødne sikre grundlag for at
foretage den endelige afvejning af også naturhensynene.
--ooOoo-Som anført indledningsvis håber både Vallø Stift og jeg på en dialog med forvaltningen og kommunen
om valg af kystsikring i område 3, men som jeg også har anført ovenfor, må jeg vurdere, at der af flere
grunde ikke på nuværende tidspunkt er sikkerhed for dels at de økonomiske spørgsmål er tilstrækkeligt
afdækket, dels at der har fundet en passende afvejning sted af hensynene til de parter, der er påvirket
af, hvilken kystsikringsløsning der anvendes, herunder en helhedsvurdering af risikoen for utilsigtet
påvirkningen af områdets særlige karakter og endelig, at der dybest set ikke er nærmere oplysninger
eller vurderinger, der underbygger, at et strandvejsdige samlet set vil være mest skånsomt over for naturen.
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Derfor bør spørgsmålet om digeplaceringen tages op til fornyet overvejelse.

Med venlig hilsen

Søren Storgaard
Advokat
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Den 28. september 2018

Kystsikring i Køge Kommune, idéer og synspunkter til VVM-undersøgelse

Med henvisning til ”Debatoplæg”-folderen fra Køge Kommune, hvor der angives en debatperiode
fra 3. september til 1. oktober 2018, skal Vallø Stift nedenfor fremkomme med forslag og idéer til
kommunens videre planlægning.
Køge Kystsikring – afgrænsningsnotat:
Vallø Stift har anmodet om aktindsigt den 20.9.2018 for bl.a. at vurdere kommunens afgrænsning i
forbindelse med VVM-undersøgelsen.
Det eneste afgrænsningsnotat, som Vallø har modtaget, er et notat med udkast til afgrænsning udarbejdet af Niras og dateret 13. juli 2018.
Vallø tager derfor dette som udtryk for Køge Kommunes afgrænsning.
I dette notat s. 9. anfører Køge Kommune, at afgrænsningsnotatet er en vigtig forudsætning for en
god miljøvurderingsprocedure.
Dette er Vallø Stift helt enig i, hvorfor Stiftet kommer med nedenstående input.

Køge Kommunes rolle som både projektudformer, bygherre og myndighed bør ændres for at
sikre tillid:
Kystsikringsprojektet er et stort, dyrt og indgribende projekt. Der er for en stor del af strækningen
tillige stor uenighed om de løsninger, som kommunen har valgt at fremme.
Da projektet skal finansieres af nyderne – og dermed også af de berørte og uenige grundejere, bør
der sikres uvildighed i beslutningsprocessen for at opnå tillid til, at det er de rigtige saglige løsninger, der bliver valgt.
Køge Kommune har stået for projektudarbejdelsen samt valg af løsninger. Her pr. 1. september
2018 er kommunen tillige blevet officiel myndighed for kystbeskyttelsesområdet (samme afdeling,
som har stået for projektudarbejdelsen).
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Da projektet langt hen ad vejen er fastlagt – og besluttet fremmet af Køge Byråd – skal Vallø Stift
skal derfor anmode Køge Kommune om, at man finder en anden myndighed til i denne sag at udføre
Køge Kommunes myndighedsopgave.
På borgermødet den 27. september 2018 stillede Stiftet den samme anmodning. Kommunen afviste
denne model, men tilkendegav, at kommunen arbejdede på at finde en anden bygherre end kommunen.
En model med en anden bygherre løser ikke den af Stiftet anførte problemstilling, da det stadig er
kommunen, der har udfærdiget projektet og ladet det fremme i den skikkelse, det har i dag.
For at få skabt tillid til projektet på dette fremskredne tidspunkt i processen finder Stiftet ikke anden
udvej end, at kommunen finder en anden myndighed til at overtage Køge Kommunes myndighedsfunktion.
Køge Kystsikring – afgrænsningsnotat VVM, s. 9:
Rapporten skal ligeledes indeholde en beskrivelse af de rimelige alternativer, som bygherren har
undersøgt, og som er relevante for projektet og dets særlige karakteristika, og en angivelse af hovedårsagerne til den valgte løsning under hensyntagen til projektets indvirkninger af miljøet.
VVM-undersøgelse bør omfatte et alternativ i ”Område 3”:
Køge Kommune har i afgrænsningsnotat af 13. juli 2018 (vandmærket ”Udkast”) lagt op til, at der
ikke arbejdes med alternativer i VVM-undersøgelsen i område 3. Afgrænsningen anfører tillige, at
referencen i undersøgelsen skal være et 0-alternativ.
Vallø Stift har i brev af 12. september 2018 gjort Køge Kommune opmærksom på flere forhold
(økonomi, kulturarv, naturhensynet m.m.), der for os sandsynliggør, at kommunen - på et ikke tilstrækkeligt oplyst grundlag - har besluttet kun at arbejde videre med Strandvejsdiget.
Vallø Stift skal derfor anmode om, at VVM-undersøgelsen, som et alternativ til Strandvejsdiget, ligeledes kommer til at opfatte et dige placeret umiddelbart øst for og op til sommerhusenes haver i område 3. Placeringen gør, at diget kun vil have en højde på ca. 0,6 m over havernes kote på ca. 2,2 m og at dets placering bliver 10-15 m fra sommerhusenes østvendte gavle.
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Diget (rød streg på luftfotoet)kommer således ikke til at ligge på strandengen, men kun i overgangszonen mellem strandeng, sommerhusenes haver og Strandskovens skovbund, der i forvejen er stærkt påvirket af menneskelig aktivitet.
Dette er ligeledes illustreret på en kote-snitflade angivet i kommunens egen rapport om den
alternative digeplacering.

Køge Kystsikring – afgrænsningsnotat VVM, s. 6:
1.1. Område 3 – Køge Kyst, Søndre Strand til Tryggevælde Å
Strækningen er kendetegnet af strandengen i kystzonen mellem Køge Kyst og Tryggevælde Å’s udløb. Bag denne er Strandvejen, der går fra Køge By til kommunegrænsen mod syd, anlagt højt med
store dele af vejoverfladen over den valgte sikringskote på 2,8 m DVR90.
Denne beskrivelse er slet ikke fyldestgørende. Den gamle fredskov, Strandskoven, samt de heri beliggende 100 år gamle sommerhuse er slet ikke omtalt. Dette bedes tilført.
Køge Kystsikring – afgrænsningsnotat VVM, s. 8:
I område 3 syd for Køge by og havn er store dele af Strandvejens vejoverflade over den valgte
sikringskote på 2,8 m DVR90, hvorfor vejen indgår i den primære højvandssikring, og der derfor
kun skal etableres dige på dele af strækningen.
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Vejkassen er ikke opført, så den kan modstå en højvandssituation med bølgegang. Der bør således
undersøges behovet for en sikring af vejkassen på hele strækningen ned gennem Strandskoven. Der
er mange eksempler på, at vejkasser er blevet eroderet væk af stormflod.
Køge Kystsikring – afgrænsningsnotat VVM, s. 8:
Langs strækningen i område 3 er der flere kulturarvsarealer samt arealfredninger og fortidsmindefredninger og en eventuel påvirkning af disse skal undersøges nærmere.
Vallø Stift går ud fra, at alle de udpegninger, som forskellige myndigheder har foretaget for og i
området, bliver undersøgt nærmere for påvirkninger.
Stiftet skal henlede kommunens opmærksomhed på det karakteristiske kulturarvsmiljø, der findes i
Strandskoven. Det er et for Danmark særligt og sjældent miljø, hvor den gamle strandskov kombineres med 50 sommerhuse, der er bygget fra år 1914 og 20 år frem. Sommerhusene, der har byggefelter på 10 x 10 m, er beliggende på fredskovpligtig grund, og sommerhusmiljøet er sikret ved områdets fredning i 1937.
Dette miljø er et af Køge bys særkender.
Funktionen var oprindelig den samme, som beskrives i fjernsynsserien Matador, nemlig at det bedre
borgerskab ”tog på landet” - lige uden for byen - hver sommerferie.
Dette enestående miljø er med den foreslåede digeplacering bag sommerhusene i fare. Såfremt
sommerhusene ikke er stormflodssikret, opstår der usikkerhed om fremtiden, og det vil begrænse
ejernes/potentielle køberes lyst til at foretage dyr vedligeholdelse og udskiftning af sommerhusene.
Tillige må det formodes, at det kan blive ganske besværligt at tegne forsikring på husene. Alt i alt
vil en manglende kystsikring true dette enestående miljø på den lidt længere bane.
Miljøet trues også af en anden afledt effekt af den valgte løsningsmodel. Med en digeplacering øst
for Strandvejen, og dermed i vestkanten af Strandskoven, vil det blive nødvendigt at fælde et antal
træer. Når man skover i vestkanten af en skov, bliver skoven udsat for en markant risiko for stormfald. Vallø Stift kan som skovejer ikke se passivt til, at beboerne i sommerhusene udsættes for denne risiko, hvorfor Stiftet kan se sig nødsaget til at fælde resten af træerne i Strandskoven som følge
af, at vestkanten bliver fjernet. Adgangen til sommerhusene hindres af et dige ved Strandvejen,
hvorfor der i projektet skal indarbejdes nye adgangsveje bag diget, og sådanne vil blot forstærke
risikoen for stormfald.
En tredje afledt effekt af digeplaceringen ved Strandvejen er, at Strandskovens træer vil blive udsat
for skadeligt saltvand, såfremt der måtte komme stormflod. Saltet vil true træernes eksistens, og
derved også det særlige miljø.
Vallø Stift skal med henvisning til bekendtgørelsens §20, stk. 4., pkt.4. anmode om, at hensynet til
Strandskovens helt specielle kulturarvsmiljø indgår i VVM-undersøgelsen.
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Køge Kystsikring – afgrænsningsnotat VVM, s. 9:

Miljøkonsekvensrapporten skal beskrive og vurdere den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet. Ved miljøet forstås befolkningen og menneskers sundhed, den
biologiske mangfoldighed, jordarealer, jordbund, vand, luft og klima, materielle goder, kulturarv og landskab og samspillet mellem ovenstående faktorer.
Med bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 448 af 10/05/2017) er det intentionen, at afgrænsningsfasen kan anvendes til at fravælge emner, hvor det på forhånd kan afvises, at
projektet vil medføre væsentlige påvirkninger.
Se hvad fravalgt

Som det fremgår af Tabel 1, er det vurderet, at følgende emner kan fravælges (scopes ud): Lys, varme, stråling, affald, luft, klima, materielle goder og grænseoverskridende påvirkninger, idet det er vurderet, at der ikke er potentielt væsentlige miljøpåvirkninger forbundet hermed.
Vallø Stift er ikke enig i kommunens valg af, hvad der skal scopes ud af VVM-undersøgelsen (afgrænsning).
Materielle goder er, efter Stiftets opfattelse, et helt centralt emne for VVM-undersøgelsen. Et valg
af løsningsmodel får endog meget store konsekvenser for de berørte ejendomme og virksomheder –
såvel dem, der bliver beskyttet, som dem, der ikke bliver beskyttet. Dette kan eksemplificeres ved
ovenstående beskrivelse af konsekvenserne for de materielle goder i kulturmiljøet Strandskoven.
Den store usikkerhed ved ikke at være beskyttet af diget, vil få voldsom betydning for Stiftets fremtidige indtægter fra udlejning af sommerhusgrundene.
De materielle goder i område 3 bør således indgå direkte i VVM-undersøgelsen, da udsathed i stedet
for beskyttelse er et udslag af det valg, som Køge Kommune har foretaget med digeplaceringen.

Fra gennemgangen af tabel 1. i afgrænsningsnotatet:


Hvad holder man de valgte løsninger op mod – hvad er alternativet, og hvordan har sådanne
været behandlet af kommunen
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Område 3: Beskrivelse af det tilpassede alternativ med dige placeret umiddelbart øst for
sommerhusene bør indgå i undersøgelsen



Inddragelse af vurdering af konsekvenserne for materielle goder

En inddragelse af konsekvensvurdering for materielle goder er en nødvendighed, som Stiftet
ser det. Et værdiudtryk i form af ejendomsværdi er ikke tilstrækkeligt. For virksomheder bør
fremtidige indtægtstab som følge af direkte/indirekte påvirkning ligeledes inddrages. Her
tænkes på ændret adfærd, skader på ejendomme som følge af projektets udformning (bekendtgørelsen § 20, stk. 4, pkt. 4: … direkte og indirekte virkning på …).
Stiftet skal her henvise til Stiftets brev til kommunen den 12. september 2018 om forhold
ved kystsikringsprojektet, der bør tages i betragtning.


Terrestrisk dyre- og planteliv er ikke kun §3 områder – hele Strandskoven er ligeledes en beskyttet naturtype – og ikke kun de gamle træer, men hele biotopen
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Strandskoven og skovene omkring huser mange forskellige arter flagermus, herunder også
de mere sjældne. Det er derfor relevant at få feltundersøgt bestandene konkret i Strandskoven.
Projektet forventes at medføre påvirkning af hele skov-faunaen som følge af vest-randsproblematikken.


Undersøg mulighed for økologiske forbindelse ned til Natura 2000 nr. 149

Natura 2000 området ved Tryggevælde Å er bl.a. udpeget på baggrund af grå-grøn klit og
strandvold med flerårige urter. Det er på Tryggevælde Å siden op mod Strandskoven. Der
kunne undersøges muligheden for at etablere en økologisk forbindelse fra disse op til strand-
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engen ved Strandskoven. Vallø har gennem de seneste ca. 10 år arbejdet for at forbedre floraen på strandengen ved en til to årlige slåninger. Et kystbeskyttelsesdige placeret umiddelbart øst for sommerhusene kunne tænkes at blive en medvirkende faktor i en succesfuld
etablering af ”spredningskorridoren”, vel at mærke uden at gribe ødelæggende ind i strandengen.


Baglandets grøfte- og afvandingssystemer skal sikres funktionalitet mindst på højde med
nuværende – derfor skal dette emne inddrages, og her skal lodsejer i oplandet inddrages med
input og viden. Økonomiske konsekvenser skal ligeledes inddrages.



Inddragelse af privat grund – hvor – hvor meget – det skal med i vurderingen – hertil ændringer på privat grund, der ikke eksproprieres – her tænkes på anlæg og placering af adgangsvej bag diget i område 3



Kulturarv bør inddrages bredt – såvel de store, registrerede miljøer, som de mindre, uregistrerede (se ovenfor)
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Vallø Stift drøfter gerne ovenstående og supplerende input til VVM-undersøgelsen.

Med venlig hilsen
Søren Boas
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VALLØ STIFT
STIFTSFORVALTEREN

Køge Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1
4600 Køge
kystsikring@koege.dk

Slotsgade 3, Vallø, 4600 Køge
Telefon 56 26 05 00
Telefax 56 26 77 48
CVR
70 81 71 28
www.valloe-stift.dk
E-mail sb@valloe-stift.dk

Den 14. november 2018

Stranddige i område 3 - et lavt dige umiddelbart øst for sommerhusene - alternativ til Strandvejsdiget

Vallø Stift har set nærmere på området foran sommerhusene for at finde alternativer, der sikrer husene, men ikke generer udsigten eller spolerer naturen. Dette mener Vallø at have fundet med nedennævnte stranddige. Stranddiget er illustreret på kort 1.

Kort 1:

Stranddigets placering fra Comwell i nord til Sortebækken i syd.

Sommerhusene - på nær 3 - ligger i terræn-niveau ca. 2,2 m over havet. Køge Kommune har valgt at
højvandssikre til en højde på 2,8 m over havet. Hvis Stranddiget (kystsikringsdiget) placeres umiddelbart foran sommerhusenes græsplæner (10-15 m foran husene), så skal diget kun være 60 cm højt
i forhold til terræn-niveauet umiddelbart foran sommerhusene (se figur 1).

Figur 1: Tværsnit visende digets højde og placering.

Med den alternative digeplacering foran husene vil sommerhusejerne fortsat kunne sidde foran husene og se strandengen, havstokken samt ud over vandet i Køge Bugt. Dette er naturligvis også til-
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fældet, når man sidder i sommerhusene eller på terrasserne (se bilag 10, der viser udsigten med opstillet kunstigt stranddige).

Stranddiget (rød streg på luftfotoet) kommer således ikke til at ligge på strandengen, men kun i
overgangszonen mellem strandeng og sommerhusenes haver der i forvejen er stærkt påvirket af
menneskelig aktivitet. Derved spolerer Stranddiget ikke naturen på strandengen. Den eksisterende
trampesti placeres på strandsiden af diget.
Stranddiget vil sikre værdien/sommerhusene mod fremtidens stormflodshændelser.
Vallø Stift har afholdt møde med Beboerforeningens bestyrelse (tilstede var formand Jakob Frölich). På mødet var der grundliggende stor forskel i opfattelsen af den optimale placering af kystsikringsdiget.
På den baggrund valgte Vallø Stift at indkalde alle sommerhusejerne (inkl. bestyrelsesmedlemmer)
til et informationsmøde omkring Stranddiget. Beboerforeningens formand Jakob Frölich blev telefonisk opfordret til at komme med et indlæg på informationsmødet, der kunne belyse Beboerforenings synspunkter. Dette ønske formanden ikke.
På informationsmødet var 19 sommerhusejere repræsenteret. Mødet startede med en gennemgang af
Stranddiget placering. Efterfølgende blev der fremvist billeddokumentation for, at udsigten ikke
ville blive generet nævneværdigt af Stranddiget (se bilag 10). De økonomiske konsekvenser ved
Stranddiget blev tillige gennemgået, på baggrund af tal fra Køge Kommune. Efter informationerne
var formidlet, var der en livlig og konstruktiv dialog. Denne dialog mundede ud i, at der var et udtalt
ønske fra sommerhusejerne om at få Stranddiget inddraget i den kommende VVM-redegørelse. Vallø Stift understregede at forsumpningsproblematikken, som var rejst af Beboerforeningen, var oplagt at behandle i en VVM-redegørelse.
Mødet afsluttedes med en opfordring til den enkelte sommerhusejer om at melde ind til kommunen
eller Vallø Stift, hvorvidt de ønskede Stranddiget inddraget i den kommende VVM-redegørelse for
område 3.
65 ud af 100 økonomiske interessenter har meddelt, at de ønsker Stranddiget medtaget i den kommende VVM-redegørelse. Én var direkte imod og 34 har d.d. ikke givet deres tilkendegivelse overfor Vallø Stift (se bilag 11).
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Med denne klare tilkendegivelse, skal Vallø Stift indstille, at Stranddiget kommer med i den kommende VVM-redegørelse.
Til støtte for denne indstilling skal Stiftet henvise til Vallø Stifts brev af 28. september 2018, stilet
til Teknik- og Miljøforvaltningen, samt advokat Søren Storgaards brev af 12. september 2018.

Med venlig hilsen

Søren Boas
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Bilag 1.

Billede 1: Viser stranddigets placering fra Comwell i nord til Sortebækken i syd

Figur 1: Viser digets placering i forhold til husfacaden og digets højde (eksemplificeret ved Strandvejen 147)

Billede 2: Viser digets placering ud for Strandvej 165

Billede 3: Viser Strandvejen 165 - Fotografen stående ved husets facade

Billede 4: Viser Strandvejen 165 - Udsigten fotograferet stående ved husets facade

Billede 5: Viser Strandvejen 165 - Udsigten fotograferet stående ved husets facade - med dige
(træpladerne skal vise hvor højt et stranddige bliver. Overkanten af træpladerne er 2,80 meter)

Billede 6: Viser Strandvejen 165 - Fotografen siddende ved husets facade

Billede 7: Viser Strandvejen 165 - Udsigten fotograferet siddende ved husets facade

Billede 8: Viser Strandvejen 165 - Udsigten fotograferet siddende ved husets facade - med
dige.(træpladerne skal vise hvor højt et stranddige bliver. Overkanten af træpladerne er 2,80 meter)

Billede 9: Viser Strandvejen 165 - Fotografen stående på græsset foran huset

Billede 10: Viser Strandvejen 165 - Udsigten fotograferet stående på græsset foran huset

Billede 11: Viser Strandvejen 165 - Udsigten fotograferet stående på græsset foran huset - med dige
(træpladerne skal vise hvor højt et stranddige bliver. Overkanten af træpladerne er 2,80 meter)

Billede 12: Viser Strandvejen 165 - Fotografen siddende på græsset foran huset

Billede 13: Viser Strandvejen 165 - Udsigten fotograferet siddende på græsset foran huset

Billede 14: Viser Strandvejen 165 - Udsigten fotograferet siddende på græsset foran huset - med dige
(træpladerne skal vise hvor højt et stranddige bliver. Overkanten af træpladerne er 2,80 meter)

Billede 2: Viser digets placering ud for Strandvej 185

Billede 3: Viser Strandvejen 185 - Fotografen stående ved husets facade

Billede 4: Viser Strandvejen 185 - Udsigten fotograferet stående ved husets facade

Billede 5: Viser Strandvejen 185 - Udsigten fotograferet stående ved husets facade - med dige
(træpladerne skal vise hvor højt et stranddige bliver. Overkanten af træpladerne er 2,80 meter)

Billede 6: Viser Strandvejen 185 - Fotografen siddende ved husets facade

Billede 7: Viser Strandvejen 185 - Udsigten fotograferet siddende ved husets facade

Billede 8: Viser Strandvejen 185 - Udsigten fotograferet siddende ved husets facade - med dige
(træpladerne skal vise hvor højt et stranddige bliver. Overkanten af træpladerne er 2,80 meter)

Billede 9: Viser Strandvejen 185 - Fotografen stående på græsset foran huset

Billede 10: Viser Strandvejen 185 - Udsigten fotograferet stående på græsset foran huset

Billede 11: Viser Strandvejen 185 - Udsigten fotograferet stående på græsset foran huset - med dige
(træpladerne skal vise hvor højt et stranddige bliver. Overkanten af træpladerne er 2,80 meter)

Billede 12: Viser Strandvejen 185 - Fotografen siddende på græsset foran huset

Billede 13: Viser Strandvejen 185 - Udsigten fotograferet siddende på græsset foran huset

Billede 14: Viser Strandvejen 185 - Udsigten fotograferet siddende på græsset foran huset - med dige
(træpladerne skal vise hvor højt et stranddige bliver. Overkanten af træpladerne er 2,80 meter)

Ønsker Stranddiget med i VVM‐redegørelsen

Bilag 11
Byggefelt nr.

Adresse

Sommerhusejere

Grundejere

4

Strandvejen 121

Merete Engbæk Wrangel

5

Strandvejen 123

Vallø Stift

6

Strandvejen 125

Githa Susanne Dahl Nielsen og Carsten Larsen

7

Strandvejen 127

Betina Charlotte Dreymann Vandrup

8

Strandvejen 129

Carl Erik Albrechtsen

9

Strandvejen 131

Lene Rasmussen

10

Strandvejen 133

Anders René Mogensen

11

Strandvejen 135

Leonid Khmelnitskij

12

Strandvejen 137

Dagny Johansen

13

Strandvejen 139

Elin Møller & Flemming Høyer

14

Strandvejen 141

Malthe Lønstrup Vad

15

Strandvejen 143

Marie og Jesper Lundberg Hansen

16

Strandvejen 145

Lotte og Erik Jensen

17

Strandvejen 147

Karen og John Jensen

18

Strandvejen 149

Allan Bech og Pia Tonnesen

19

Strandvejen 151

Susanne von Muderspach Bondrup

20

Strandvejen 153

Marianne Harvey

21

Strandvejen 155

Dorthe V. Buss

22

Strandvejen 157

Meline Walther Brask

23

Strandvejen 159

Heidi Nielsen Bankhead

24

Strandvejen 161

Mette Pedersen

25

Strandvejen 163

Lotte Lerchedahl Pedersen

26

Strandvejen 165

Lone og Esben Elling

27

Strandvejen 167

Carlo Siebert

28

Strandvejen 169

Jørgen Mikkelsen

29

Strandvejen 171

Max Nissov‐Johannsen

30

Strandvejen 173

Sille og Jimmy Søger Fredsted

31

Strandvejen 175

Peter Jeppesen

32

Strandvejen 177

Marianne Winther

33

Strandvejen 179

Henrik Andersen

34

Strandvejen 181

Flemming Jensager

35

Strandvejen 183

Flemming Olsen

36

Strandvejen 185

Lars Christiansen

37

Strandvejen 187

Lars Rask Nielsen

38

Strandvejen 189

Irene Hyttel

39

Strandvejen 191

Rolf E. P. Kuchling

40

Strandvejen 193

Emil Bentsen

41

Strandvejen 195

Helle Mathiesen

42

Strandvejen 197

Jette og Mogens Bjørkman

43

Strandvejen 199

Vallø Stift

44

Strandvejen 201

Kenn Husted Hansen

45

Strandvejen 203

Alice Rosendal

46

Strandvejen 205

Birgitte Wagner og Peter Mohn

47

Strandvejen 207
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Der er samlet 65 økonomiske berørte interessenter, der ønsker Stranddiget med i VVM redegørelsen, udaf i alt 100
En er imod og 34 har ikke tilkendegivet overfor Vallø Stift hvad de ønsker.

Ved ikke
Ved ikke
Ved ikke
34

Kære Troels Wissing,
Vi var desværre forhindret i at kunne deltage i borgermødet i sidste uge. Derfor denne mail.
Jeg har gennemgået forslaget til kystsikringen, som specielt er vigtigt i forhold til lavtliggende områder nord
for byen og selve havneområderne inklusive Køge Å og marinaen. Vi bor på Stormøllevej, dvs nogle af dem,
der er vurderet til at være i højrisikogruppen og derfor skal betale en større andel af udgifterne til
anlægget.
Ved sammenfald af stormflod og skybrud, vil vi derfor gerne vide, hvordan man sikrer en fortsat afvanding
af vores område? Vi har nemlig en høj grundvandskvote – (derfor har vi også omfangsdræn, der afvandes
gennem systemet) – men frygter at tiltagene med kystsikringen, faktisk vil skade os mere end gavne i form
af forhøjet grundvand og regnvand, der ikke kan komme væk på grund af konstruktioner der sikrer at
havvand ikke kan trænge ind. Jeg vil derfor være meget taknemmelig for om du kunne belyse, hvordan der
er taget højde for de risici, som er størst i vores område i projektforslaget.

Mange tak på forhånd,

Mette Hendrich Junkov
MSc Natural Resources Management
Stormøllevej 19
4600 Køge
Tel: +45 56638515
Mobil: +45 29461994

Dokument med indsigelser til forslag til digeforløb
Hej Merete.

Tak for et godt møde 4. september.
Jeg har gået og tænkt nogle tanker, og har ændret holdning i forhold til placeringen af diget ovre ved min
matrikel i den sydlige ende.

Jeg nævnte følgende til mødet d. 4. sep.

"Ved Københavnsvej 222 (Oles matrikel) ønskes diget flyttes længere ind imod hjørnerne,
så engarealerne kan afgræsses."
Her er mit synspunkt ændret, og jeg vil derfor gerne tilbage til en placering af diget, som måske ikke følger
jeres udspil 100 % men som giver mening, og i øvrigt er meget tæt på. Jeg tænker at effekten af diget vil
blive for ringe, ved at køre hjørne til hjørne, som jeg ellers foreslog på mødet. Det er den ene ting - Blot en
tanke
Mine tanker var også at få afgræsset så meget som muligt, af de enge der er afgræsset gennem årtier.
Ser vi på den vestlige del af min matrikel, ser man tydeligt at den skovbevokset (pileskov som hvert år
breder sig) Dertil er Køge kommunes grund syd for min (op mod industrien) også bevokset på en stor del.
Her er der ikke tale om værdifuld natur, modsat engene.
Derimod er de dele af de åbne enge, som har været græsset i en årrække, interessante at passe på. Derfor
synes jeg at det er optimalt at diget forløber lidt længere sydpå (tættere på min matrikel), knækker af og
kører mod sydøst. Så får vi stadig bevaret en masse sammenhængende natura 2000 eng. Det er ikke det
samme hvis en eng er delt i flere dele af et dige. De skovbevoksede dele af jeres og min matrikel, er der
ikke meget værdifuld natur/eng over det. Derfor er det heller ikke bydende nødvendigt at hegnet kører op til
hjørnet (sydvestlige hjørne). Jeg har på vedhæftede kort skitseret hvor jeg mener placeringen bør være, set
i forhold til at få græsset fornuftigt af, og samtidig have effekt af diget ved oversvømmelse. Jeg vil gøre
opmærksom på at jeg har brugt mange ressourcer på at engene bliver afgræsset, og der er andre der i de
sidste mange år, også har kæmpet en kamp. Lad os derfor bevare en uafbrudt stor flade af strandeng, og få
placeret diget, så det skærmer pileskoven af, men samtidig har et forløb der gør at det kan stå imod vand.
Det mener jeg ikke det kan, hvis det går helt op til det sydvestlige hjørne (op mod industrien).

Kom gerne med bekræftelse på at du har modtaget. Som formand for et lokalt græsningslaug og som ivrig
naturforvalter, går jeg meget op i at engene bliver græsset af.
Mit forslag til placering ses vedhæftet "Optimal placering - Digeforløb"

Venlig hilsen

Ole Skree Nielsen
+45 21358014

Figur 1. Nuværende forslag

Figur 2. Alternativ placering

Figur 3. Optimal placering

Troels Wissing
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Merete Olsen
15. november 2018 13:39
Bjarne Bringedal Svendsen; Troels Wissing; Jens Christian Kaas
VS: Kystsikring ved Strandskoven.

Endnu et indlæg i debatten vedrørende for og imod at et stranddige inddrages i debatten
Hilsen
Merete Olsen
Sagsbehandler
Miljøafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf
+45 56 67 68 19
merete.olsen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Marianne Harvey [mailto:mharvey.153@gmail.com]
Sendt: 15. november 2018 12:44
Til: Merete Olsen <merete.olsen@koege.dk>
Emne: Kystsikring ved Strandskoven.

Merete Olsen
Sagsbehandler

Køge Kommune
Miljøafdelingen,
Teknik‐ og Miljøforvaltningen.

Ang. Kystsikring ved Strandskoven.

Køge, d. 15.11.2018.
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Bemærkninger til mail om stranddige.

Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at jeg ikke mener, bestyrelsen for Beboerforeningen Strandskoven i deres seneste
mail til Køge Kommune kan udtale sig på husejernes/lejernes vegne ang. et stranddige.

Vi har efter min mening en ny situation, efter der er kommet nye informationer om konsekvenserne af et stranddige
frem på mødet med Vallø Stift afholdt d. 7.11.2018. Også andre lejere end mig gav udtryk for dette på mødet.

Bestyrelsens argumenter har derfor ikke længere samme relevans.

1. Ifølge Valløs illustrationer, vil et stranddige ikke forringe vores havudsigt.
2. Derfor vil det heller ikke kunne få væsentlig indflydelse på salgsværdien af sommerhusene. Tværtimod vil en
stormflodssikring sandsynligvis kunne få en positiv virkning i en salgssituation (som det også fremgik af
mødeindlæg fra lokal ejendomsmægler)
3. Oplysninger om en udgift for husejerne på 453kr i forbindelse med et stranddige, er også langt mindre end
beboerbestyrelsen tidligere har givet os indtryk af. (Til sammenligning betaler vi 500kr i kontingent til
beboerforeningen om året)
4. En uvildig ekspertundersøgelse som en VVM‐undersøgelse vil kunne sætte fokus på risiko for forsumpning
ved sommerhusene og indflydelsen på områdets særegne natur. Derfor kan husejerne kun have en interesse
i en sådan VVM undersøgelse, så vi vil kunne vurdere, hvilken type dige, vi ønsker.

Jeg forstår derfor ikke, hvorfor beboerforeningens bestyrelse kan være imod en sådan undersøgelse, og derfor har
jeg i tidligere mail meddelt Køge Kommune, at jeg støtter en VVM‐undersøgelse af begge digeplaceringer.

Jeg skal i øvrigt tilføje, at jeg ikke mener, bestyrelsen har helt belæg for så kraftigt og gentagne gange at
argumentere med den demokratiske beslutning i Beboerforeningen omkring afvisningen af et stranddige. Det
fremgår ikke af nogen dagsorden eller noget referat fra en generalforsamlingen, hverken i august 2017 eller august
2018, at der har været et afstemningpunkt og en afstemning med en flertalsbeslutning for et Strandvejsdige på en
lovlig indkaldt generalforsamling. Det fremgår heller ikke, hvor mange husejere, der har været tilstede ved
møderne. Det eneste Bestyrelsen henholder sig til, så vidt jeg kan se, er holdningstilkendegivelser fra medlemmerne
via mail, hvor det fremgår af referat fra generalforsamlingen fra 2017, at to husejere var for et dige foran husene,
mens “flertallet” var for er dige bag ved husene. Hvormange sommerhusejere, som har reageret, og hvor stort
flertallet var, fremgår derimod ikke.

Jeg er nervøs for at miste mit hus og den værdi, det har haft for mig og min familie i mange år, og stadig har.
Udsigten til at miste det og samtidig ikke kunne få det økonomisk erstattet ved en stormflod, fordi vi har frasagt os
et stranddige på et utilstrækkeligt eller forkert grundlag,
er for mig helt uacceptabelt.

Jeg kan derfor heller ikke tro, at Køge Kommune kan sætte sig imod en inddragelse af et stranddige i VVM‐
undersøgelsen.

Kystsikringsrådet har ganske sikkert haft en væsentlig grund til at anbefale et stranddige.

Jeg mener derfor, det er nødvendigt
her klart og tydeligt at udtrykke, at det vil være i alles interesse, at denne sag bliver belyst så meget som muligt hele
vejen op til den endelige beslutning.
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Mvh.
Marianne Harvey
Strandvejen 153.

Sendt fra min iPhone
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Troels Wissing
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Merete Olsen
19. november 2018 11:19
Troels Wissing
VS: Ønsker stranddiget belyst som alternativ i VVM-redegørelse

Til info

Fra: flemming@jensager.dk [mailto:flemming@jensager.dk]
Sendt: 9. november 2018 20:40
Til: Merete Olsen <merete.olsen@koege.dk>
Emne: Ønsker stranddiget belyst som alternativ i VVM‐redegørelse

Kære Merete Olsen
Jeg (Flemming Jensager) ønsker, at stranddiget kommer med i den kommende VVM‐redegørelse.
Med venlig hilsen
Flemming Jensager, Strandvejen 181, 4600 Køge, Hytte 34
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