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Orientering til medlemmerne

Siden vores orientering den 3. november 2016 er der sket folgende:

Nordkystens Fremtid

Den 19. november 2016 blev det muligt at f3 ldgang til Det kysttekniske
skitseprojekt udarbejdet af et konsortium best5ende af COWI, Niras, DHI og Hasl@v

& Kj€rsgaard.

Link til resum6: http: //www.g ribskov.d k/med ial222a/a084247 - pd-001- nord kystens-
fremtid - kysttekn isk-skitseprojekt-ver-30. pdf

Link tif hele rapporten: http://www.g ribskov.d k/med ial2228/aO84247 - pd-001-
nord kystens-fremtid- kystteknisk-skitseprojekt-ver- 30. pdf

COWIs presentation af skitseprojektet:
http: //www. g ribskov.d k/med ial2265lnord kystens-fremtid - moede-06122016-ver-
10-til-hjemmeside.pdf

Skitseprojektet blev godkendt ide 3 kommuners tekniske udvalg og i

okonomiudvalget og byr8d for jul. Under byrSdsmodet i Gribskov kommune blev der
stillet forslag om en tilfoielse om at sandsugning skal foreg8 p3 miljomessig
forsvarligt og ikke i @resund samt Natura 2000 omreder og efter en grundig
miljovurdering og WM-undersogelse.

Der har veret afholdt Dialogmode den 7. december med bl.a. Kystbeskyttelse
Gribskov, Samvirket, DN fra de 3 nord kystkom mu ner, FriluftsrSdet og fiskeri
organisationer.

I modet deltog 2 politikere, nemlig Bo Jul Nielsen og Johannes Hecht-Nielsen
formend for de tekniske udvalg i Gribskov og Helsingor. Halsnes kommune
besluttede kort for modet, at kommunen vil afholde sit eget dialogmode i Halsnas.
Det fandt sted den !4. januar 2Ol7.

Essensen i skitseprojektet er, at r8dgiverne

. vurderer, at den bedste beskyttelse mod
er en kombination af strandfodring med
skrS ningsbeskyttelse opbygget af sten,

. anbefaler, at der initialfodres med mindst 1,7 mio m3 sand, fordelt p3 7

kronisk og akut erosion pd Nordkysten
den blanding af sand, grus og ral og

delstrekninger, der tilsammen udgor 28,t km og at der derefter
ved ligeholde-lsesfod res med i st@rrelsesordenen 115.000 m3/3r for at opretholde
beskvttelsesniveauet,

. vurdererr at skrS ningsbeskyttelser pE to tm skal forhojes, og at der anlegges
10 b@lgebrydere pb sigt,

. anbefaler, at skrS n ingsbeskyttelse og bolgebrydere vedligeholdes og udbygges i

privat regi - dvs. kystsikringslag og private kystgrundejere' Finansieringen af
disse faste anleg varetages siledes fortsat kystsikringslag og private
kystgrundejere,

. foreslSr at folgende strekninger i Gribskov kommune initialt sandfodres med
mindst 60 m3 pr. meter:
o Tisvilde-Vincentstien, 5600 m.
o RSgeleje-Trillingerne,2000m.
. Havstokken-Feriebyen, 3600 m.
. Gilleleje-Nakkehoved,2000m.
. Munkerup, 2700 m
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Rddgivernes prisoverslag :

Projektledelsens opleg til de politiske udvalg indeholder folgende supplerende
anbefalinoer:

at igangsette arbejdet med tilladelse til indvinding af rastoffer pE havet
at der ikke planlagges for en selvstandig pilotstrekning i Gribskov Kommune
at sandfodring organiseres i et fellesskab for hele Nordkysten
at de enkelte kommuner igangsatte arbejdet med en betalingsmodel

Highlights fra dialogmodet den 7. december:

Samvirket, Kystbeskyttelse Gribskov og DN var positive over tor skitseprojektet.
Repraesentanter fra fiskeriorgan isationerne var kritiske over for sandsugningen.

Samvirket og Kystbeskyttelse Gribskov afleverede efter modet deres respektive
bemerkninger om skitseprojektet og projektledelsens oplag til politikerne.

Samvirkets fokus rettes i forste omgang mod at sikre, 31 rln foreslSede sandfodring
er tilstrEkkelig til, at kystlagene og kystgrundejerne kan fe kystd irektoratets
tilladelse til de anbefalede faste anlag.

Kystbeskyttelse Gribskov retter sin indsats mod at etablere dialog om
beta lingsmodel^og afkorte projektforlobet, s3 der ikke sker yderligere alvorlige
skader f.eks. Rdgeleje strandvej.

Til orientering er vedlagt de 2 organisationers kommentarer til projektledelsen.

Kystanalysen og den politiske dagsorden

Kystanalysen blev offentliggjort i september 2016 og resulterede hurtigt i, at der
blev fremsat et lovforslag om andring iklageadgangen og mere fleksible krav til
borgerindd ragelse i forbindelsen med gennemf@relse af Kap 1A sager om
kystbeskyttelse. Disse aendringer er vedtaget i folketinget den 19. december 2016.

Kystanalysen og de begrensede forslag om endringer har imidlertid medfort at
mitj@- og^fodevareudvalget har interesseret sig meget mere for de problemer, der er
med at fe gennemfort kystbeskyttelsesprojekterne.

Indsats: Samlet budgetpris excl.
moms

rid/fotlab

Initia I sandfodring 100 mio. kr. En gang

Vedligeholdelsesfodringer / mto Kr, Per dr - lobende

S krentfodssikring 60 mio kr. An legsom kostn ing

Bolgebrydere 10 mio kr. Anlagsom kostn ing
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Udvalget var den 16. november 2016 p3 besag 4 steder p3 Nordkysten, nemlig
Gilleleje Havn, B@rstrup Hage, RSgeleje Strandvej og en truet grundejer pA Kystvej i

Liseleje som optakt til en stor horing den 23. november 2016. Fra Samvirket sad
Birgit L p3 tilhorerpladsen. Der var mange interessante indleg og gode sporgsmSl
fra politikerne. Interesserede kan se horingen pA Folketingets hjemmeside.

Kystbeskyttelse Gribskov har fulgt op p3 et af sporgsm8lene, der ikke blev besvaret,
nemlig om det er muligt at have forskellig betalingsmodel ved forskellige typer af
kystbeskyttelsesmetode i form af et brev til udva lgsformanden Pia Adelsteen.

Dette resulterede i. at Kystbeskyttelse Gribskov blev inviteret til foretrede for
udvalget den 11. januar 2OI7, hvor 4 emner blev rejst:

. Separat betallngsmodel for sandfodring

. Omkostning til sandfodring bor fordeles efter nytteverdi blandt 1. rekke,
@vrige grundejere og kommune

o Sandfodring bor organiseres i lokale lag, der er grundejerstyret med deltagelse
af kommunerne

. Forenklet Kap 1A proces for forhold vedr. allerede etableret kystsikring.

Udvalget har efterfolgende bedt ministeren om at besvare sporgsmSlene.

Ministeren har besvaret det f@rste brev den 12. januar og skriver bl.a. heri, at
ministeriets "initiativer omfatter udviklingen af vejledende standa rd bereg n ings-
modeller for bid ragsfordeling af udgifter til kystbeskyttelsesfora nstaltninger.... og at
kommunerne efter de eksisterende regler har hjemmel til selv at finansiere
kystbeskyttelse, og at dette er ikke noget regeringen har intentioner om at endre."

Stormen Urd - politiske reaktioner
Stormen Urd den 26/27. december 2016 satte igen fokus pA kystsikring i den
politiske debat, Da endnu en storm, der isar gav forhojet vandstand og
oversvommelsesrisiko i de sydost-vendte kyster, ramte den 3./4. januar 2017 er
kystsikring blevet et varmt emne, hvilket vi naturligvis kun kan hilse velkommen.

Undervejs idebatten ipressen har Miljo- og fodevareministeren Esben Lunde Larsen
udtalt den 5. januar, at "han har sendt et klart signal til Kystd irektoratet om at
andre praksis, sd hensynet til kystsikringen kan vagtes hojere end landskabelige
hensyn, hvis borgerne selv betaler."

Den 6. januar besvarede ministeren Berlingskes leder og fortalte, at han havde
inviteret KL og udvalgte borgmestre til et mode for at drofte, hvordan vi f3r sikret
kysterne endnu bedre.

Dette m@de fandt sted den 17. januar. Konklusionen fra modet er, at ministeren har
sagt ja til, at regeringen tager et storre ansvar for en effektiv klimasikring
herhjemme. Det betyder bl.a. at regeringen vil udarbejde en helhedsplan for,
hvordan man ifremtiden bedre kan lose opgaverne med kystsikring. Ministeren
loven dog ikke, at regeringen vil bidrage med flere penge til omr3det.

Se omtalerne i Dressen:
http://www.d r.d k/nyheder/reg iona le/syd/m inister-danma rk- har- brug-en-sa m let-
pla n- kystsikring
https://borsen.d k/nyheder/politik/artikel/L/338400/minister_va rsler_pla ne r_tor_kys
tsikring_inden_sommer. html
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Ekstraordinart Arsmgde

FU har udskudt indkaldelse til det aftatte ekstraordinare Arsmode, indtil vi havde
f8et mere information oT projektet Nordkystens Fremtid. Vi havde forventet at
indkalde ekstraordinart Arsmode lordag den 21. januar 2017, men mente, at det er
hensigtsmessigt at afuente de politiske udmeldinger, der nu er kommet

Vi planlagger derfor det ekstraordinaere Arsmgde til en lordag i marts 2017.

Vi vender tilbage med sted 09 pracist tidspunkt, fordi vi forsoger Srsmgdet kan
indledes med en debat med vigtige noglepersoner om de centrale problemstillinger i

projektet Nordkystens Fremtid.

Folgende kommer i hvert fald p3 dagsordenen:
Samvirkets fokusomrader
Eventuelt mandat til FU
Valg til FU

Forretn ingsudva lget i Samvirket
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