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Kommentarer til Skitseprojekt fra COWI af den 8. november 2016 og indstilling til
de tekniske udvalg.

1.

Vi er enige i, at strandfodring adskilles fra faste anlæg.

2.

Vi er enige i, at de eksisterende kystsikringslag fortsat varetager
vedligehold og fremtidig forbedring af faste anlæg
(skråningsbeskyttelserne og bølgebrydere, rev og flak)

3.

Vi tror (og håber), at udstrækning og omfang af strandfodring er
tilstrækkelig til også at sikre den genopretning af strandene, der er stærkt
efterspurgt.

4.

Vi noterer, at administrationen indstiller, at der ikke gennemføres et
demonstrations-projekt i Gribskov kommune. Det forudsætter et stærkt
commitment til en ambitiøs tidsplan og at processerne køres parallelt!
Vi kan i dag ’fejre’ 3 års dagen for stormen Bodil – uden at der er truffet
beslutning om tiltag, der skal forebygge nye omfattende skader - på f.eks.
muren ved Rågeleje Strandvej.
Ifølge foreliggende procesplan går der i bedste fald yderligere 3 år, før der
strandfodres.

5.

Vi opfordrer til at procesplanen ændres, således at der skæres 1 år af
tidsplanen. Det kan ske ved
•

•
•

Myndighedsbehandling i KDI igangsættes på grundlag af
skitseprojekt, hvilket burde være tilstrækkeligt, når der kun handler
om strandfordring.
Igangsættelse af VVM redegørelse kan ske efter KDI’s indledende
behandling,
EU udbud ad hovedprojekt og udarbejdelse af hovedprojekt sker
parallelt

6.

Vi er enige i, at der allerede nu ansøges om et selvstændigt
indvindingsområde (bygherreområde).

7.

Vi er enige i betalingsmodel aftales i de enkelte kommuner, så der kan
tages højde for de forskellige forhold kommunerne imellem.
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8.

Vi opfordrer til, at der etableres 3-4 sandfodringslag – enten 1 for hver
kommune eller 4, hvis de naturlige sedimentceller anvendes, og at der
etableres et overordnet ’samarbejdsorgan’.

9.

Vi opfordrer til, at sandfodringslagene får et væsentligt grundejer-islæt

10.

Vi opfordrer til, at der snarest indledes drøftelser om betalingsmodel i hver
enkelt kommune, således at Lagene og grundejernes repræsentanter kan
bidrage til at finde løsninger og skabe tilslutning hertil.
Vi opfordrer til, at vi får adgang til opgørelse over antal grundejere
(regnemodellen), så vi på et realistisk grundlag kan bidrage konstruktivt.

Vejby, den 7. december 2016
Bestyrelsen for Kystbeskyttelse Gribskov
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