79. Ansøgning om tilskud til renovering af molen i Tisvildeleje
04.18G00 - 2012/33559

Sagsfremstilling
Redegørelse
En gruppe medlemmer af Tisvilde Bådelaug har indsendt projektforslag til renovering af molen i
Tisvildeleje. Det beskriver dels en genopretning af selve stenmolen, som er faldet sammen, dels
genskabelse af det moledæk, som stormene har ødelagt tilbage i 2009, så der nu ikke er noget tilbage.
Projektforslaget er samtidig en ansøgning om støtte fra Kommunen til renoveringsprojektet.
Byrådet besluttede 15. december 2008 at støtte en renovering krone til krone med det beløb, som det
måtte lykkes lauget at indsamle. Bådelauget har ikke fået rejst pengene.
Der er ikke afsat midler i nuværende budget til et eventuelt kommunalt bidrag.
Grunden og molen er ejet af Naturstyrelsen Nordsjælland. Naturstyrelsen kan ikke finde midler til at
vedligeholde eller genopbygge molen.
I projektbeskrivelsen (se bilag) oplyses, at Tisvildeleje Bådelaug har en kassebeholdning på kr. 50.000,-.
Projektet skal desuden anvendes til at søge fondsmidler til finansieringen. Det fremgår af
projektansøgningens forord, at molegruppen forventer, at det ufinansierede behov er 1 million kroner
efter bidrag fra Tisvilde Bådelaug og Gribskov Kommune.
På projektbeskrivelsens side 10, er der opstillet en anden finansieringsplan. Her står, at man forventer et
bidrag fra Gribskov Kommune på kr. 1 mill., og at molegruppens kassebeholdning og fondsmidler skal
udgøre den resterende kr. 1 mill.
Det er således ikke klart, hvilket beløb der søges om. Afklaring kan nok først forventes, når mulighederne
for at søge støtte/fondsmidler er afsøgt. Der findes flere fonde med det formål at genoprette og bevare
kulturhistoriske emner som molen i Tisvildeleje, eller som støtter rekreative formål.
Administrationens vurdering
Administrationen vurderer
at Byrådets oprindelige tilbud om støtte fra 2008 må siges at være forældet
at forudsætningerne ift. økonomi og kystsikring nu er anderledes
at molen har negative konsekvenser for kystbeskyttelsen - jf. afsnit om Miljøforhold
at staten bør afholde udgifter til anlæg på statens ejendomme
at et eventuelt projekt kan løftes privat eller via fonde
at beslutning om eventuelt kommunalt tilskud i givet fald skal træffes påny og indarbejdes i
kommende budget
Administrationen anbefaler på den baggrund, at der ikke ydes støtte fra Kommunen til projektet.
Hvis Kommunen ønsker at støtte projektet, bør der sættes betingelser om f.eks. beløb, tidsfrist samt
eventuelt andre betingelser (sandtransport, adgang, vedligehold m.v.)
Lovgrundlag
Økonomi
Såfremt man ønsker at støtte projektet, skal det indarbejdes i budgettet.
Miljøforhold
Molens evne til at bremse transporten af sand fra kysten vest for Tisvildeleje, har en negativ indvirkning
på kysten øst for lejet, som lider hårdt under erosion. Grundejere øst for Tisvildeleje ønsker molen fjernet
på grund af dens skadelige virkning. En kystfaglig vurdering er, at der skal kompenseres for denne

virkning ved at tilføre samme mængde sand på østsiden, som molen tilbageholder. Det indgår ikke i
projektbeskrivelsen fra Niras og er heller ikke indarbejdet i budgettet for renoveringen.
Høring
Bilag
Brev til Gribskov Kommune
Projektbeskrivelse
Indstilling
Administrationen indstiller, at udvalget anbefaler Økonomiudvalget at anbefale Byrådet
1. at afvise at støtte projektet
2. I tilfælde af at man ønsker at støtte projektet, at fastlægge betingelser/rammer for eventuel støtte af
projektet
3. I tilfælde af at man ønsker at støtte projektet, at indarbejde eventuelle udgifter i budgettet
Tidligere udvalgsbeslutninger
Teknisk Udvalgs beslutning den 20-11-2008:
1. Tiltrådt.
2. Tiltrådt.
3. Teknisk Udvalg anbefaler ØU at anbefale BY, at der afsættes økonomiske midler til etablering og
vedligeholdelse af molen i Tisvilde, og at kommunen går ind økonomisk i forholdet krone til krone,
forstået således, at kommunen bidrager med 1 krone, hver gang det lykkes Bådlauget at rejse 1
krone.
For Tisvildeområdet har det en overordentlig turist- og erhvervsmæssig betydning, at netop det
havnemiljø, der skabes omkring molen, bevares.
Økonomiudvalgets beslutning den 01-12-2008:
Tiltrådt
Byrådets beslutning 15-12-2008:
Tiltrådt
Beslutning
1. Tiltrådt
2. Udgår (se pind 1)
3. Udgår (se pind 2)

80. Genanvendelse af overskudssand fra Hornbæk Havn - henvendelse fra
Helsingør Kommune
04.18G00 - 2012/38395

Sagsfremstilling
Indledning
På borgmestermødet den 10. maj blev kystsikring i Nordsjælland drøftet. Ud over erosion af kysten

opleves store problemer med sand i havnene og udgifter til bortskaffelse. På et efterfølgende møde
mellem Borgmestrene fra Helsingør og Gribskov blev det forslået, at de to kommuner i samarbejde med
Hornbæk havn undersøger muligheder for nyttiggørelse af overskudssand fra havnen. Sagen forelægges
hermed for Teknisk Udvalg i Gribskov og vil ligeledes blive forelagt politisk i Helsingør Kommune.
Redegørelse
Hornbæk havn har store udfordringer med sand, som transporteres af havet og vinden.
Sandet skaber problemer både i indsejlingen samt på land, hvor sandet er på vej ind over havnens areal.
Der bruges hvert år mange penge på at fjerne sand. Udgifterne finansieres af Kommune og havn i
fællesskab.
Det overskydende sand dumpes i havet øst for havnen på dybt vand. Dette sand kunne måske
nyttiggøres på kysten.
Det foreslås, at der nedsættes en hurtigt arbejdende embedsmandsgruppe til at belyse sagen og mulige
løsninger. Det ønskes undersøgt hvorledes de overskydende sandmængder kan nyttiggøres på kysten og
hvorledes det kan finansieres. Undersøgelsen skal ske i samarbejde mellem havnen, Helsingør og
Gribskov Kommune. Resultatet af udredningen skal siden forelægges til politisk behandling.
Vurdering
Administrationen vurderer
at nyttiggørelse af overskudsssand fra Hornbæk Havn kan medvirke til at forbedre den rekreative
værdi visse steder på kysten
at de sandmængder, som er i spil, vil være for små til at give en synlig effekt ift. kystsikring
at der er behov for en nærmere udredning af mængder, priser og finansieringsmodeller

Lovgrundlag
Økonomi
Miljøforhold
Høring
Bilag
Indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg
1. at administrationen indgår i samarbejde med Helsingør Kommune og Hornbæk Havn om udredning
af muligheder for at genanvende overskudssand fra Hornbæk Havn
2. at sagen fremlægges for Teknisk Udvalg igen i efteråret mhp. beslutning om evt. iværksættelse af
tiltag

Beslutning
1. Tiltrådt

2. Tiltrådt

