Mogens Bonde, mogensbonde.dk@gmail.com,
Poul Petersen, poul.petersen@comxnet.dk
Ulla Bang, ullabang@bang.mail.dk
Jesper Lohse Jørgensen, jesperlohse@comxnet.dk
Cc: Borgmester John Schmidt Andersen, Frederikssund Kommune,
borgmester@frederikssund.dk

Kære Mogens Bonde, Poul Petersen, Ulla Bang og Jesper Lohse Jørgensen
Tak for jeres åbne brev vedrørende oversvømmelsesbeskyttelse af Isefjord og
Roskilde Fjord af 12. april 2017 og for at bidrage med ideer til mulige løsninger på
udfordringerne. Jeg kan godt forstå, at borgere og lodsejere omkring de to fjorde
er bekymrede for oversvømmelse, og for hvorvidt de løsninger, der skal sikre mod
oversvømmelse kommer alle til gode. Det tager jeg som minister meget alvorligt.
Som opfølgning på mit besøg hos borgmester John Schmidt Andersen i
Frederikssund d. 29. januar og borgermødet d. 1. februar i 2017 i Jyllinge, har
Kystdirektoratet taget initiativ til et møde med alle relevante kommuner samt
Vejdirektoratet. Mødet vil finde sted d. 2. juni 2017.
Det er min klare forventning, at alle løsninger på udfordringerne med
oversvømmelsesbeskyttelse i Isefjord og Roskilde Fjord vil blive drøftet på dette
møde. Kystdirektoratet vurderer, at der er behov for at se de lokale
kystbeskyttelsesprojekter i området og mulige regionale sluseprojekter i en større
sammenhæng, og at mødet derfor bør danne ramme for en sammentænkning og
vurdering af projekter i området. Om den konkrete løsning skal bestå af sluser,
diger eller en kombination, må dialogen mellem de relevante parter være med til at
klarlægge.
Kystdirektoratet vil stå til rådighed med vejledning, så der kan findes en
omkostningseffektiv og bæredygtig løsning, der tager højde for både lokale og
regionale forhold.
Mødet vil desuden omfatte opdatering af status på aftalte aktioner og fastlæggelse
af den videre proces.

Med venlig hilsen

Esben Lunde Larsen
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