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UDKAST - Fremme af kystbeskyttelsesprojektet,
Nordkystens Fremtid
Gribskov Kommune vurderer, at der er behov for kystbeskyttelse på nordkysten. Kommunen
har i samarbejde med Halsnæs og Helsingør Kommune fået udarbejdet forslag til et
kystbeskyttelsesprojekt bestående af strandfodring. Formålet er at beskytte skrænten/kysten
mod at forsvinde ved at etablere en strand foran.
I Gribskov Kommune omhandler projektet seks fodringsstrækninger på sammenlagt knap 20
km fra Tisvilde til Munkerup. Der planlægges strandfodring med ral og sand i op til kote 2 m.

Fodringsstrækninger i Gribskov kommune
Byrådet i Gribskov Kommune har den 10. november 2020 besluttet at fremme projektet
”Nordkystens Fremtid” som et kommunalt fællesprojekt efter kystbeskyttelsesloven1.
Byrådets beslutning er første skridt mod beslutning om at etablere beskyttelse mod erosion på
Nordkysten. Projektet skal detailprojekteres og omkostningerne for den enkelte ejer af fast
ejendom skal fastsættes, før der tages endeligt stilling til, om projektet realiseres.

1) LBK nr. 705 af 29/05/2020

Hvorfor skriver vi til dig?
Du/I får dette brev, da kommunen i første screening har vurderet, at du/I har en fordel af
kystbeskyttelse eller en anden fordel af projektet. De ejere af fast ejendom, som opnår
beskyttelse eller anden fordel ved projektet, kan blive bidragspligtige til etablering og
efterfølgende drift.
Orienteringsmøde
Du/I inviteres til orienteringsmøde om projektet. Der bliver holdt to møder med samme
dagsorden, så flere har mulighed for at komme. Møderne bliver følgende dage:
 DATO kl. xx
 DATO kl. xx
Du tilmelder dig ved at nemtilmeld.xxxxx [Opdateres inden udsendelse med præcis
henvisning]. Der er begrænset deltagerantal af hensyn til covid-19. Hvis møderne bliver fyldt,
arrangerer vi et møde mere.
Møderne bliver live streamet, så du har også mulighed for at se mødet fra en computer. [link til
live streaming]
Mulighed for at kommentere
Du kan sende dine kommentarer til projektet til TMS@gribskov.dk, mærket ”Nordkystens
Fremtid”. Kommunen skal have modtaget din kommentar inden den [DATO]. Dine
kommentarer vurderes og inddrages i udformningen af det endelige projekt.
Finansiering
Gribskov Kommune vil søge staten om medfinansiering, så det forhåbentlig bliver billigere for
de lodsejere, der bliver omfattet af bidragspligten. Staten har afsat en pulje til formålet, og der
er frist for ansøgning den 1. november 2020.
Byrådet skal tage stilling til, hvordan projektet skal finansieres. Det fremgår af
kystbeskyttelseslovens § 9, at det f.eks. kan ske ved at optage lån. Kommunen skal beslutte,
om lån skal garanteres af kommunen, og om kommunen midlertidigt eller endeligt skal afholde
udgiften eller en del heraf.
Næste skridt
Gribskov Kommune vil udarbejde den endelige projektbeskrivelse, som bl.a. indeholder teknisk
beskrivelse, miljøkonsekvensrapport, bidragsfordeling og forslag til vedtægt for nye kystlag. Når
det endelige projekt er klar, vil det komme i 8 ugers høring bl.a. hos relevante ejere af fast
ejendom, og der vil blive inviteret til høringsmøde.
Du/I kan læse mere om sagen og forventet tidsplan på kommunens hjemmeside. [Link
indsættes]
Her ligger bl.a. det materiale, som dannede grundlag for byrådets beslutning om fremmesag.
Denne side vil blive opdateret, når der er nye informationer. Hvis du har spørgsmål, er du/I
velkomne til at kontakte Gribskov Kommune på TMS@gribskov.dk, cc. Nordkystens Fremtid.
Det planlægges, at projektet ca. den 1. maj 2021 sendes i 8 ugers høring med teknisk
beskrivelse, miljøkonsekvensrapport, bidragsfordeling og forslag til vedtægt for nyt kystlag.
Materialet sendes til alle lodsejere, der via bidragsfordelingen vil blive pålagt en forpligtelse til
at betale for projektet.
Historik og baggrund
Højvande og storme har påvirket den sjællandske nordkyst og ødelagt for store værdier.
Formålet med projekt Nordkystens Fremtid er at beskytte den nordsjællandske kyst.
De tre kommuner, Halsnæs, Gribskov og Helsingør valgte i 2014 at indgå et samarbejde om et
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fælles kystbeskyttelsesprojekt, ’Nordkystens Fremtid’. I 2015 blev det tekniske forprojekt sat i
gang - det skulle afklare, hvordan hele kysten bedst og billigst kan sikres.
I august 2016 var konklusionerne klar: Det er muligt at sikre kysten med en kombination af
hårde og bløde anlæg uden stor gene for naturen. De tre byråd tog stilling til rapportens
konklusioner i oktober 2016 og valgte at fortsætte samarbejdet.
I 2017 blev der indgået aftale med et rådgiverfirma om rådgivning til den samlede projektering.
Herefter er der foretaget en detaljeret registrering af kysten og den eksisterende
kystbeskyttelse. Disse registreringer indgår i et kystteknisk projekt, der danner baggrund for det
projektet med den kommende strandfodring på Nordkysten.
I 2019 og 2020 blev/bliver der foretaget miljøvurdering af anlægsprojektet, herunder
indvindingen af sand og ral. Det skal vurderes, hvilken indvirkning projektet har på miljøet, og
eventuelle afværgeforanstaltninger vil blive beskrevet. I 2020/2021 tages stilling til en
bidragsmodel for fordeling af anlægsudgifter i Gribskov Kommune. I 2021 skal det endeligt
besluttes om Gribskov Kommune vil gennemføre projektet. Der skal udarbejdes en
kystbeskyttelsestilladelse til gennemførelse af projektet, som både indeholder de tekniske
løsninger og bidragsfordelingen.
Samlet økonomi
Det forventes, at strandfodringen af seks strækning i Gribskov Kommune kommer til at koste
74,6 mil. kr. for etableringen. Strækningerne har en samlede længde på knap 20 km. Det
forventes, at de efterfølgende sandfodringer kommer til at koste ca. 25.6 mil. kr.
Vedligeholdelsesfodringerne skal ske hvert 5. år. Beløbene er ex. moms og i 2019 niveau.
Lovgivning
Byrådets beslutning er truffet på baggrund af udtagelse fra Kystdirektoratet og
Kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 705 af 29/05/2020):
§ 2 a Kommunalbestyrelsen træffer på baggrund af Miljø- og Fødevareministerens
udtalelse, jf. § 2, afgørelse om, hvorvidt sagen skal fremmes.
 Stk. 3. Træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om at fremme sagen, underrettes de
ejere af fast ejendom, som vil opnå beskyttelse eller anden fordel af foranstaltningen.
Der kan herefter indgives ansøgning efter § 4.
 Stk. 4. Kommunalbestyrelsen offentliggør på kommunens hjemmeside oplysninger om,
hvornår de enkelte processkridt forventes afsluttet, herunder om eventuelle forsinkelser.
Klagevejledning
Afgørelser efter kystbeskyttelseslovens § 2a, stk. 3 kan ikke påklages til anden administrativ
myndighed jf. kystbeskyttelsesloven § 18, stk. 2. Det betyder, at byrådets beslutning om at
fremme projekt om kystbeskyttelse på Halsnæs Nordkyst som et kommunalt fællesprojekt, ikke
kan påklages.

Med venlig hilsen
Stine Kjær Petersen
Kystmedarbejder
Center for Teknik og
Borgerservice
Kyst
Gribskov Kommune
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Rådhusvej 3, 3200 Helsinge
Telefon: 72 49 60 00
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