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Projekt

Odsherred Kommune/Lumsås, Nordre Strandvej

Emne

Arbejdsgruppemøde

Dato

2015-03-13, kl. 15.30-17.00

Sted

Administrationscenteret Fårevejle

Møde nr.
Referent

01
Dorte Kristensen
Julie Reinau, Peter Dreyer, Poul Tønne, Preben Underbjerg Poulsen, Søren
Winkel, Tine Fischer, Uffe Ravn, Thomas Madsen, Thomas Klint Martinsen,
Rasmus Kruse, Troels Poulsen og Dorte Kristensen
Jes Anker Mikkelsen og Morten Riise-Knudsen

Deltagere
Afbud:

Dagsorden

1.
2.
3.
4.
5.

Præsentation af deltagere
Resumé og opfølgning på borgermødet
Arbejdsroller og kommisorium
Foreløbige idéer og forslag fra medlemmer af arbejdsgruppen
Næste møde

Præsentation af deltagere
Der var afbud fra Jes Anker Mikkelsen og Morten Riise-Knudsen.
Navnerunde bordet rundt med angivelse af tilhørsforhold.

Resumé og opfølgning på borgermødet
På borgermødet var der stor tilslutning til, at kommunen reetablerede vejen og sørgede for
kystbeskyttelse. Fra politisk side er besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe og der er udarbejdet et kommissorium for arbejdet.

Arbejdsroller og kommisorium
Der har været bemærkning fra deltager i følgegruppen om, at det ikke fremgår af kommissorium, hvordan følgegruppen inddrages. Det er vigtigt at inddrage følgegruppen.
Følgegruppen opfordres til at henvende sig til medlemmerne i arbejdsgruppen, således at der
kommer et samarbejde mellem arbejdsgruppe og følgegruppe. Evt. mødereferater eller informationsudvekslinger kan fremsendes til Dorte (dohkr@odsherred.dk), så vil hun sørge for, det
bliver lagt på hjemmesiden om Nordre Strandvej (http://www.odsherred.dk/borger/trafik-ogveje/nordre-strandvej-lumsaas).
Arbejdsgruppen skal komme med løsningsforslag til en evt. reetablering af vej og kyststrækning.

Foreløbige idéer og forslag fra medlemmer af arbejdsgruppen
Der var bred tilslutning fra grundejerrepræsentanterne om en genopbygning/reetablering af
både vej og kyststrækning.
Det er vigtigt at forstå, at kommunen ikke egenhændigt kan beslutte at kystbeskytte. Et sådan
projekt skal godkendes af kystdirektoratet og er underlagt …
Opgaven er således to-delt, idet der er en vejdel og en kystdel.
Reetablering af selve vejen og/eller fremskaffelse af nye vejadgange samt reetablering/beskyttelse af kyststrækningen.
Såfremt arbejdsgruppen foreslår at kystbeskytte, vil der skulle laves et projekt for dette med
oprettelse af kystbeskyttelseslag m.m. Udgifterne fordeles ud på de grundejere i området, der
har nytte af at sikre vejen. Derudover kan kommunen evt. påtage sig et partsbidrag, der afspejler den nytte, som kommunens øvrige borgere måtte nyde af at Nordre Strandvej bevares.
Til orientering er vedlagt eksempel på proceduren for kystbeskyttelse ved Gniben.
Kommunen udarbejder oplæg til arbejdsgruppens drøftelse af et kystbeskyttelsesprojekt.
Kommunen undersøger mulighed for forlængelse af Brisevej og tilslutning til Ravnsvej syd for
eksisterende i sommerhuse, i forhold til at der er mose/blød bund. Såfremt dette kan lade sig
gøre, kan Nordre Strandvej evt. lukkes for gennemkørsel (evt. så der kun er beboerkørsel) langs
vandet og der skal muligvis ses på forbedringer af Ravnsvej.

Næste møde
Det er aftalt at mødes kl. 15-17 i Fårevejle evt. i Højby, hvis der er flertal for det.
Følgende datoer er aftalt:
27. marts 2015
17. april 2015
8. maj 2015
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