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Orientering fra FU 2. februar 2016   

Nordkystens Fremtid – orientering til medlemmerne  

 

Vi henviser til orienteringen udsendt den 30. december 2015. 

FU har i dag haft møde i Gribskov Kommune med:  

Kim Valentin, Borgmester 

Bo Jul Nielsen, Formand for Teknisk Udvalg 

Astrid Ravnsbæk, Direktør 

Dorethe Pedersen, Centerchef for Teknik og Miljø 

Kristine Vik Kleffel, Udviklingssekretariatet Nordkystens Fremtid 

Status på projektet Nordkystens fremtid er, at alle 3 kommuner nu har frigivet de 

budgetterede beløb til at fortsætte arbejdet, nemlig Gribskov kommune 2 mio. kr. 

og Halsnæs og Helsingør Kommune hver 1 mio. kr. Endvidere har regionen bevilget 

2,2 mio. kr. til projektarbejdet. Der er således 6,2 mio. til rådighed i 2016. 

Gribskov Kommune udtrykker et stort engagement i at få dette projekt gennemført, 

og borgmesteren understregede at hans og Bo Jul Nielsens partier tilsammen har 

flertal i byrådet. 

Principperne for betalingsmodeller, der blev politisk vedtaget i alle 3 kommuner i 

november 2015, gav naturligvis anledning til mange ord – uden at væsentligt nyt 

blev tilføjet.  

Det fremgik imidlertid, at den første opgave, der sættes i gang efter at der nu er 

frigivet penge, bliver en juridisk udredning vedr. betalingsspørgsmålet, hvilket 

inkluderer såvel vores spørgsmål og de emner, som kommunerne selv ønsker 

yderligere belyst.  

I dette arbejde er der fra kommunernes side høj prioritet på at få Staten til at 

bidrage i forhold til Statens andel af Kystlinjen (der er 19,8 %). Derfor blev det 

pointeret kraftigt, at projektets fokus er kystbeskyttelse og ikke kystbenyttelse.  

Der bliver ikke igangsat en egentlig projektering – udarbejdelse af projektforslag til 

den samlede løsning - før de juridiske problemstillinger er afklaret, herunder 

forholdet til de eksisterende kystsikringslag og værdiansættelse af de kystsikringslag 

der allerede forefindes. 

Borgmesteren beklagede at pressen var blevet bragt ind i debatten. 

Vi beklagede, at der havde været lukket for dialogen med Samvirket og de andre 

grundejerorganisationer siden forsommeren 2015. 

Vi blev spurgt om, hvorvidt vi har fået svar på vores spørgsmål. Vi svarede: Formelt 

var der svaret, men det var ikke reelle svar med et indhold. 

Der er enighed om, at såvel kommunerne, Kystsikringslag og grundejer-

organisationer har en fælles interessere i at mødes og drøfte projektets stade og de 

problemstillinger, der naturligvis opstår, så alle bidrager til at finde løsninger. 

Der skal fremover være regelmæssige møder med faste intervaller.  

Der er også enighed om, at det haster med at komme videre med projektet, således 

at de enkelte kystsikringslag kan disponere (udbedre deres anlæg eller vente på en 

samlet løsning).  

Det varslede medlemsmøde til den 6. februar udsættes, indtil vi kender 

svarene på de juridiske spørgsmål, der er stillet.  

Samvirket er blevet inviteret til møde med Kystdirektoratet 29. februar 2016, og vi 

udsender en orientering efter mødet.  

 

Forretningsudvalget i Samvirket 


