SAMVIRKET AF NORDSJÆLLANDSKE DIGE- OG KYSTSIKRINGSLAG

Orientering til medlemmerne
Siden vores orientering den 3. november 2016 er der sket følgende:
Nordkystens Fremtid
Den 19. november 2016 blev det muligt at få adgang til Det kysttekniske
skitseprojekt udarbejdet af et konsortium bestående af COWI, Niras, DHI og Hasløv
& Kjærsgaard.
Link til resumé: http://www.gribskov.dk/media/2227/a084247-pd-002-nordkystensfremtid-kystteknisk-skitseprojekt-resume-ver-50.pdf
Link til hele rapporten: http://www.gribskov.dk/media/2228/a084247-pd-001nordkystens-fremtid-kystteknisk-skitseprojekt-ver-30.pdf
COWIs præsentation af skitseprojektet:
http://www.gribskov.dk/media/2265/nordkystens-fremtid-moede-06122016-ver10-til-hjemmeside.pdf
Skitseprojektet blev godkendt i de 3 kommuners tekniske udvalg og i
økonomiudvalget og byråd før jul. Under byrådsmødet i Gribskov kommune blev der
stillet forslag om en tilføjelse om at sandsugning skal foregå på miljømæssig
forsvarligt og ikke i Øresund samt Natura 2000 områder og efter en grundig
miljøvurdering og VVM-undersøgelse.
Der har været afholdt Dialogmøde den 7. december med bl.a. Kystbeskyttelse
Gribskov, Samvirket, DN fra de 3 nordkystkommuner, Friluftsrådet og fiskeri
organisationer.
I mødet deltog 2 politikere, nemlig Bo Jul Nielsen og Johannes Hecht-Nielsen
formænd for de tekniske udvalg i Gribskov og Helsingør. Halsnæs kommune
besluttede kort før mødet, at kommunen vil afholde sit eget dialogmøde i Halsnæs.
Det fandt sted den 14. januar 2017.
Essensen i skitseprojektet er, at rådgiverne








vurderer, at den bedste beskyttelse mod kronisk og akut erosion på Nordkysten
er en kombination af strandfodring med den blanding af sand, grus og ral og
skråningsbeskyttelse opbygget af sten,
anbefaler, at der initialfodres med mindst 1,7 mio m3 sand, fordelt på 7
delstrækninger, der tilsammen udgør 28,1 km og at der derefter
vedligeholdelsesfodres med i størrelsesordenen 115.000 m3/år for at opretholde
beskyttelsesniveauet,
vurderer, at skråningsbeskyttelser på 10 km skal forhøjes, og at der anlægges
10 bølgebrydere på sigt,
anbefaler, at skråningsbeskyttelse og bølgebrydere vedligeholdes og udbygges i
privat regi – dvs. kystsikringslag og private kystgrundejere. Finansieringen af
disse faste anlæg varetages således fortsat kystsikringslag og private
kystgrundejere,
foreslår at følgende strækninger i Gribskov kommune initialt sandfodres med
mindst 60 m3 pr. meter:
 Tisvilde-Vincentstien, 5600 m.
 Rågeleje-Trillingerne, 2000 m.
 Havstokken-Feriebyen, 3600 m.
 Gilleleje-Nakkehoved, 2000 m.
 Munkerup, 2700 m
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Rådgivernes prisoverslag:

Indsats:

Samlet budgetpris excl.
moms

Initial sandfodring

100 mio. kr.

Vedligeholdelsesfodringer

7 mio kr.

Tid/forløb
Én gang
Per år - løbende

Skræntfodssikring

60 mio kr.

Anlægsomkostning

Bølgebrydere

10 mio kr.

Anlægsomkostning

Projektledelsens oplæg til de politiske udvalg indeholder følgende supplerende
anbefalinger:


at igangsætte arbejdet med tilladelse til indvinding af råstoffer på havet



at der ikke planlægges for en selvstændig pilotstrækning i Gribskov Kommune



at sandfodring organiseres i et fællesskab for hele Nordkysten



at de enkelte kommuner igangsætte arbejdet med en betalingsmodel

Highlights fra dialogmødet den 7. december:
Samvirket, Kystbeskyttelse Gribskov og DN var positive over for skitseprojektet.
Repræsentanter fra fiskeriorganisationerne var kritiske over for sandsugningen.
Samvirket og Kystbeskyttelse Gribskov afleverede efter mødet deres respektive
bemærkninger om skitseprojektet og projektledelsens oplæg til politikerne.
Samvirkets fokus rettes i første omgang mod at sikre, at den foreslåede sandfodring
er tilstrækkelig til, at kystlagene og kystgrundejerne kan få kystdirektoratets
tilladelse til de anbefalede faste anlæg.
Kystbeskyttelse Gribskov retter sin indsats mod at etablere dialog om
betalingsmodel og afkorte projektforløbet, så der ikke sker yderligere alvorlige
skader f.eks. Rågeleje 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 ændring i klageadgangen og mere fleksible krav til
borgerinddragelse i forbindelsen med gennemførelse af Kap 1A sager om
kystbeskyttelse. Disse ændringer er vedtaget i folketinget den 19. december 2016.
Kystanalysen og de begrænsede forslag om ændringer har imidlertid medført at
miljø- og fødevareudvalget har interesseret sig meget mere for de problemer, der er
med at få gennemført kystbeskyttelsesprojekterne.
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Udvalget var den 16. november 2016 på besøg 4 steder på Nordkysten, nemlig
Gilleleje Havn, Børstrup Hage, Rågeleje Strandvej og en truet grundejer på Kystvej i
Liseleje som optakt til en stor høring den 23. november 2016. Fra Samvirket sad
Birgit L på tilhørerpladsen. Der var mange interessante indlæg og gode spørgsmål
fra politikerne. Interesserede kan se høringen på Folketingets hjemmeside.
Kystbeskyttelse Gribskov har fulgt op på et af spørgsmålene, der ikke blev besvaret,
nemlig om det er muligt at have forskellig betalingsmodel ved forskellige typer af
kystbeskyttelsesmetode i form af et brev til udvalgsformanden Pia Adelsteen.
Dette resulterede i, at Kystbeskyttelse Gribskov blev inviteret til foretræde for
udvalget den 11. januar 2017, hvor 4 emner blev rejst:





Separat betalingsmodel for sandfodring
Omkostning til sandfodring bør fordeles efter nytteværdi blandt 1. række,
øvrige grundejere og kommune
Sandfodring bør organiseres i lokale lag, der er grundejerstyret med deltagelse
af kommunerne
Forenklet Kap 1A proces for forhold vedr. allerede etableret kystsikring.

Udvalget har efterfølgende bedt ministeren om at besvare spørgsmålene.

Ministeren har besvaret det første brev den 12. januar og skriver bl.a. heri, at
ministeriets ”initiativer omfatter udviklingen af vejledende standardberegningsmodeller for bidragsfordeling af udgifter til kystbeskyttelsesforanstaltninger…. 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 ændre.”
Stormen Urd – politiske reaktioner
Stormen Urd den 26/27. december 2016 satte igen fokus på kystsikring i den
politiske debat. Da endnu en storm, der især gav forhøjet vandstand og
oversvømmelsesrisiko i de sydøst-vendte kyster, ramte den 3./4. januar 2017 er
kystsikring blevet et varmt emne, hvilket vi naturligvis kun kan hilse velkommen.
Undervejs i debatten i pressen har Miljø- og fødevareministeren Esben Lunde Larsen
udtalt den 5. januar, at ”han har sendt et klart signal til Kystdirektoratet om at
ændre praksis, så hensynet til kystsikringen kan vægtes højere 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 møde for at drøfte, hvordan vi får sikret
kysterne endnu bedre.
Dette møde fandt sted den 17. januar. Konklusionen fra mødet er, at ministeren har
sagt ja til, at regeringen tager et større ansvar for en effektiv klimasikring
herhjemme. Det betyder bl.a. at regeringen vil udarbejde en helhedsplan for,
hvordan man i fremtiden bedre kan løse opgaverne med kystsikring. Ministeren
loven dog ikke, at regeringen vil bidrage med flere penge til området.
Se omtalerne i pressen:
http://www.dr.dk/nyheder/regionale/syd/minister-danmark-har-brug-en-samletplan-kystsikring
https://borsen.dk/nyheder/politik/artikel/1/338400/minister_varsler_planer_for_kys
tsikring_inden_sommer.html
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Ekstraordinært Årsmøde
FU har udskudt indkaldelse til det aftalte ekstraordinære Årsmøde, indtil vi havde
fået mere information om projektet Nordkystens Fremtid. Vi havde forventet at
indkaldeekstraordinært Årsmøde lørdag den 21. januar 2017, men mente, at det er
hensigtsmæssigt at afvente de politiske udmeldinger, der nu er kommet
Vi planlægger derfor det ekstraordinære Årsmøde til en lørdag i marts 2017.
Vi vender tilbage med sted og præcist tidspunkt, fordi vi forsøger årsmødet kan
indledes med en debat med vigtige nøglepersoner om de centrale problemstillinger i
projektet Nordkystens Fremtid.
Følgende kommer i hvert fald på dagsordenen:
Samvirkets fokusområder
Eventuelt mandat til FU
Valg til FU

Forretningsudvalget i Samvirket
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