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København, den 20. november 2020 
 
 
 

Den seneste udvikling - Nordkystens Fremtid 

 
 
Samvirket er en interesseorganisation af Nordsjællandske Dige- og Kystsikringslag på strækningen fra Hundested til  
Helsingør. Samvirkets 29 medlemmer repræsenterer ca. 44 % af den samlede kyststrækning på ca. 60 km, svarende til 
2/3 af de private kystgrundejere.  

 

Siden Samvirkets opfordring til politikerne i de 3 nordsjællandske kommuner til at ansøge om 
tilskud fra den statslige pulje på 40 mio. kr. der i 2020 er der sket meget.  
 

Ansøgning om tilskud fra statslig pulje 

De tre kommuner på Nordkysten nåede at indsende en samlet ansøgning inden deadline, 1. no-
vember, om støtte fra puljen til diger og anden kystbeskyttelse, hvor der i både 2020 og 2021 er 
en pulje på 40 mio. kr. Kystdirektoratet har bekræftet modtagelsen. 

Puljemidlerne er prioriteret til to områder, hvor ”kommunale fællesprojekter’ er det ene.  
Vi håber og tror, at Nordkystens Fremtid tilgodeses i et væsentligt omfang. 

Forudsætning for ansøgningen har været, at de 3 kommuner, der deltager i projektet, har truffet 
beslutning om en såkaldt ’Fremmesag’ dvs. projektet via en Kap 1A proces og beslutning om fi-
nansiering. 

Nedenfor resumeres de beslutninger, som de 3 kommuner hver især har truffet. 

Nordkystens Fremtid – Halsnæs Kommune 

Som nævnt i sidste orientering var der på borgermødet i Halsnæs kommune den 10. september 
2020 bred tilslutning til projektet, og til at kommunen tager initiativ til at fremme processen og 
ansøge om tilskud fra den pulje, der er til fælles kommunale projekter. Politikerne efterlyste ob-
jektive kriterier for at andre end grundejere i første række kan pålægges bidragspligt.  

Byrådet i Halsnæs kommune traf den 8. oktober 2020 beslutning om at  

• Fremme kystbeskyttelsesprojektet kaldet "Nordkystens Fremtid" for de 7,5 km i Halsnæs, 
• Underrette grundejere af fast ejendom, som opnår beskyttelse eller anden fordel af pro-

jektet,  
• Grundejerne varsles om, at bidragsfordelingen sker for grundejere i 1. række, og at det 

er kyststrækningen, der bruges som det primære beregningsgrundlag. 
 
Samvirket har den 22. oktober 2020 været til møde med i borgmester Steffen Jensen og ex. 
borgmester Steen Hasselriis og teknisk direktør Ula Catrine Brinch og begrundet, hvorfor vi me-
ner at en beslutning om at undlade at pålægge bidrag som følge af ’immateriel nytteværdi’ risi-
kerer at blive hjemvist af Klagenævnet. Der er en tilsvarende risiko for hjemvisning, hvis 
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kommunen pålægger bidragspligt på dem, der beskyttes mod erosion, men ikke på dem, der be-
skyttes mod oversvømmelse.1  

Forretningsudvalgets overordnede indtryk er, at politikerne lyttede til vores forslag. Flere af 
disse skal undersøges grundigt, inden de kan indgå i den politiske proces. Den endelige beslut-
ning om bidragsfordeling i Halsnæs forventes truffet i marts/april 2021. 
 
Der er ikke aftalt yderligere drøftelser, men vi gik derfra med en god mavefornemmelse. 
 

Nordkystens Fremtid – Helsingør Kommune 

Byrådet i Helsingør kommune traf den 26. oktober 2020 beslutning om, at kommunen bidrager 
med 100 % til initialfodring, mens vedligeholdelsen pålægges 1.række, der beskyttes. Beslutnin-
gen blev vedtaget med 13 stemmer i byrådet og 12 byrådsmedlemmer stemte i mod – så det er 
et skrøbeligt flertal. 
 

Nordkystens Fremtid – Gribskov Kommune 

Byrådet i Gribskov kommune traf 10. november 2020 følgende beslutning med 18 stemmer for 
og 4 imod: 
”Grundejerne varsles om, at bidragsfordelingen til initialfodringen sker således, at 75 % af udgif-
terne afholdes af kommunen og 25% af grundejerne i første række. Det er kyststrækningen der 
benyttes som det primære beregningsgrundlag.  

Udgifterne til vedligeholdelse vil fortsat påhvile grundejerne i første række der opnår direkte be-
skyttelse.” 

 

I dette ligger implicit, at 

• Fremme kystbeskyttelsesprojektet kaldet "Nordkystens Fremtid" for de seks fodrings-
trækninger i Gribskov Kommune 

• Kommunen søger om statslig medfinansiering inden ansøgningsfristen den 1. november 
2020 

• Grundejere af fast ejendom, som opnår beskyttelse eller anden fordel af projektet, invite-
res til orienteringsmøde (fysisk eller digitalt) og underrettes om projektet 

 
I oplæggene til udvalgsbehandling i Gribskov kommune opereres der med 6 delstrækninger og 
som noget nyt 6 strandfodringslag. Forretningsudvalget anser ikke dette for hensigtsmæssigt og 
arbejder videre med dette. 

Samarbejdet med projektledelsen i Følgegruppen 

Siden oktober 2019 er der afholdt et enkelt møde i følgegruppen den 8. oktober 2020.  

Her blev det hvad angår status på de tekniske dele af projektet oplyst, at der er arbejdet med 
færdiggørelse af de tekniske og miljømæssige vurdering. 

Der arbejdes med sandfordring hvor bagkanten hæves med 1,5-2 m. Der arbejdes med ral i 
større omfang end tidligere. Dette med henblik på mindre påvirkning af Natura 2000 området.

 
1 ’Immateriel nytteværdi’ defineres i Kystdirektoratets vejledning side 11 som ”en opgørelse af 
effekter som umiddelbart ikke kan værdiansættes. Eksempler herpå er tryghed, adgang til at 
kunne færdes langs kysten og områdets omdømme.” 
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Der forventes et samlet sediment behov på 1,6 mio. m3 sand/ral. I de 2 kystnære områder, som 
er undersøgt ift. indvinding, er der sand i god kvalitet og rigelige mængder. I det sidste område 
forventes man ikke at indvinde. Indvendingstilladelse og miljøkonsekvensvurdering havde frist 
den 1. nov. 2020, og der skulle være indsendt ansøgning om indvindingstilladelse.  
Sidste del af miljøkonsekvensvurderingen afventer p.t. konsekvensrettelser ift. miljøkonsekvens-
vurderingen på landdelen. 

Forretningsudvalget har stillet spørgsmål til ændringerne i projektet, men disse er endnu ikke 
besvaret. Vi forstår at man sigter mod at anvende mere ral og at den samlede fodringsmængde 
reduceres fra 2,4 mio. m3 sand og ral til 1,6 mio m3 sand og ral og med en større andel af ral. 
 
Fra borgermødet i Halsnæs den 10. september 2020 forstod vi, at omkostningerne til initialfod-
ring nu er estimeret til 26 mio. kr. (excl. moms) imod 20,9 mio. i myndighedsprojektet.  
Vi har endnu ikke kendskab til reviderede estimater i de øvrige kommuner.  
 

Hvad kommer det til at koste? 

Vi har ikke tilstrækkelig information om fodringsmængde og priser for Gribskov og Helsingør 
kommuners kyststrækning. Derfor har vi valgt at beregne kystgrundejernes omkostninger til ini-
tialfodring og vedligeholdelse på grundlag af tallene i myndighedsprojekt fra 23. maj 2019.  

Halsnæs kommune har på borgermødet den 10. september 2020 anslået initialfordringen til 26,4 
mio. kr. og vedligeholdelsen uændret til 9,0 mio. hvert 5. år – begge tal excl. moms.  
 
Vedlagt er skema, der viser hvad det kan komme til at koste – under de ovennævnte forudsæt-
ninger. De relevante tal er markeret med gult. 
 
Næste skridt i processen  

Lovgivningen i et kommunalt fællesprojekt foreskriver en række formelle skridt. 

Interesserede kan læse i https://kyst.dk/media/80472/kommunale_flles_projekter.pdf side 14 - 
20. 

Næste skridt er en høring i hver kommune vedr. bidragsfordelingen – forventes i første kvartal 
2021, og en høring om miljøkonsekvensrapporten – forventes at ske samlet for kommunerne. 

Link til procesplanen i Nordkystens Fremtid, der dog ikke er opdateret siden februar 2020. 
http://nordkystensfremtid.dk/media/14707840/tids-og-procesplan-februar-2020-til-hjemme-
side-1.pdf  
 
Vi forventer, at eventuelle drøftelser om udmøntning af bidragsfordelingen vil ske med den en-
kelte kommune – og ikke samlet. 
 
Hvornår kommer der sand på stranden – i bedste fald 

Vi hører, at Halsnæs kommune stiler mod at komme i gang med sandfodringen efteråret 2022, 
mens Gribskov kommune stiler mod efteråret 2023, da strækningen fra Rågeleje til Munkerup er 
natura 2000 område, hvorved miljøkonsekvensvurderinger og -høringerne er mere tidskræ-
vende. I skrivende stund kender vi ikke tidsplanerne i Helsingør. 
 
På forretningsudvalget vegne 
Birgit Lund 


