Rågeleje Kystsikringslag Vest
Bestyrelsens beretning for 2019 til generalforsamlingen den 27. juli 2019.
Det sidste års aktivitet i kystlaget har handlet om en sag, som vi har kørt mod kommunen og
ellers at følge udviklingen i projektet: Nordkystens Fremtid og deltage i Samvirket.
Fastsættelse af partsbidrag
Siden 2017 har vi haft en uoverensstemmelse med kommunen angående fastsættelse af det
årlige partsbidrag, idet kommunen hævder, at vi ikke kan forlange et partsbidrag, så længe
at vi ikke har et konkret kystbeskyttelsesprojekt at henholde os til.
Vores argument for, at fastholde partsbidraget på 80 kr pr. part i 2017, 2018 og 2019 er, at vi
sparer op til en pulje, der skal dække etablering af eventuelle faste anlæg i forbindelse med
”Det store Sandfodringsprojekt.”
Vi er blevet anbefalet af kommunen at spare op til en pulje, for, med kommunens egne ord:
”At det kunne opfattes, som et signal om vilje til at gøre noget” Derfor giver kommunens krav
om egenhændigt at fastsætte partsbidraget til 0 kr. pr. år ikke mening.
Endvidere er kommunens krav fremsat efter den 1. oktober 2018, hvilket er en overskridelse
af deadline for fastsættelse af partsbidraget.
Bestyrelsen blev indkaldt til møde på Rådhuset den 17. december, hvor vi fik at vide at
kommunens jurister havde sagt OK for overskridelse af deadline på grund af tidspres.
Efter mødet, som nærmest kan betragtes som et uvenligt diktat om hvad vi skal foretage os
uanset hvad vores vedtægter kræver af os og en brutal tilsidesættelse af det regelsæt, som
kommunen er forpligtet til at overholde ifølge Kystsikringsloven, besluttede bestyrelsen at få
udfærdiget et høringssvar via vores advokat David Rubin. Høringssvaret blev fejet af bordet
og efterfølgende resulterede vores klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet i en
stadfæstelse af kommunens afgørelse om fastsættelse af partsbidraget til 0 kr.
Som det fremgår af regnskabet for 2018, har det medført betydelige omkostninger for vort
kystlag.
Fremtidige Aktiviteter
I kølvandet på mødet på Rådhuset den 17. december 2018 har Gribskov Kommune
foreslået følgende arbejdsopgaver for RKV:
1. Kommunen beder laget tage op til overvejelse, om ralfodring ka være en aktuel
aktivitet for laget. Som medlem af laget vil kommunen opfordre laget til at påtage sig
opgaven med midlertidig kystsikring foran muren. Vi er blevet bedt om at komme
med vores skriftlige tilbagemelding på denne anmodning.
2. Laget kan overveje at revidere sine vedtægter / partsfordeling mhp at skabe klarhed
om ansvaret for støttemuren.
3. Laget vil gerne se på mulige løsninger. Evt. tale med nogle teknikere om, hvad man
kan gøre, evt. at der skal bygges noget skrå skræntfodssikring for at tage energien
ud af bølgerne.
4. Kommunen er enig i at Rågelejemolen giver læsideerosion. Man bør måske have fat i
bølgebryderlaget, som står for molen. Og så finde ud af en samlet plan for Rågeleje.
Eventuelt i samarbejde med flere interessenter.

Bestyrelsen foreslog på mødet, at det bør være kommunen, som tager initiativ til
yderligere drøftelser, da vi fortsat er af den klare overbevisning, at muren ligger uden
for vort ansvarsområde, da den intet har med kystsikring at gøre. Men vi er åbne for
fx. tekniske drøftelse med kysteksperter - det bør derfor være et initiativ, som
kommunen tager.
Som landet ligger er den mest oplagte løsning, at kommunen ifm med det store
kystprojekt får sikret sig den bedst mulige tekniske løsning. Det er teknisk muligt for
kommunen at sikre muren.

Nordkystens Fremtid
Vi har fået udmærket orientering fra Samvirket, som bla. deltager i møder i en følgegruppe
med kommunernes projektmedarbejdere.
Der har været møder i april og maj 19. Samvirket har sendt sine hovedsynspunkter til
præsentation for den administrative styregruppe for projektet.
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.
For vort kystlag er Samvirkets arbejde afgørende og vi er i tæt kontakt med formanden Birgit
Lund, som udfører et fremragende arbejde.

Møde 6. maj 2019
Af følgeskrivelsen til mødeoplæggene fremgik:
Styregruppen besluttede ud fra advokaternes anbefalinger, at der skal
arbejdes videre med en bidragsmodel hvor udgiften fordeles blandt 1. rækkes grundejere
efter antal kystmeter ud for fodringsstrækningerne.
Samvirket har modtaget notater fra kommunen om:
Horten: Notat om proportionalitet og ligebehandling i bidragsfordelingen
Niras: Myndighedsprojekt - afsnit om anlægsoverslag
Niras: Cost-effectiveness analyse af kystbeskyttelse af Nordkysten
De fremsendte oplæg om at omkostningerne til sandfodringen skal betales af 1. rækkegrundejere er uacceptabelt for Samvirkets og for vort kystlags medlemmer. Det er
uundgåeligt, at et sådant oplæg til beslutning vil medføre klagesager, der i alle tilfælde giver
forsinkelser og i værste fald fører til at projektet skrinlægges.
Den væsentligste problemstilling er, at projektets bidragsfordeling bygger på en
forudsætning om, at Nordkystens Fremtid alene er et kystbeskyttelsesprojekt.

Der tages ikke hensyn til projektets immaterielle værdier – dvs. strandenes betydning som
kystbenyttelse.
Kystbenyttelse er den gevinst som opnås ved tilstedeværelse af mange sommerhuse med
mange gæster og dermed for det lokale erhvervslivs og kommunernes økonomi fra
turismeerhvervet. Endvidere strandenes rekreative betydning for såvel fastboende som
landliggere mht. genopbygning af strandene, adgang langs strandene og adgang til
strandene.
SAMVIRKET er af den opfattelse, at sandfodringsprojektet vil bibringe både den nødvendige kystsikring og en væsentlig forbedring af strandenes kvalitet.
SAMVIRKET foretrækker enkle og objektive kriterier:
Fordeling på langs af kysten bør være efter kystlinjelængde.
Fordeling på grundejere ind i landet bør ske på basis af afstand til kysten.
Miljøministeriet har en pulje i både 2020 og 2021 på godt og vel 40 mio. kr. hvert år, som
kommunerne kan ansøge om tilskud fra.Vi opfordrer til en proaktiv indsats for at opnå
tilskud.
Sammenfattende er det vurderingen, at vi med hensyn til bidragsfordeling nu er i en
fase, hvor det politiske er i centrum, hvorfor Samvirket vil supplere vores møder med
projektgruppen og med drøftelser med de relevante politikere .
RKV bakker op om Samvirkets forslag og strategi.
Hanne Norup træder ud af bestyrelsen
Hanne Norup, som har været bestyrelsesmedlem i 6 år, har solgt sin lejlighed i Rågeleje Klit
d. 1. maj 2019 og træder derfor ud af bestyrelsen. Vi siger tak til Hanne godt samarbejde og
for et solidt engagement gennem årene.
Hanne Norup efterfølges af suppleant Marianne Vestermark, som derfor trådte ind i
bestyrelsen d. 1. maj. Vi har budt Marianne hjerteligt velkommen.

På bestyrelsens vegne.
Ole Stilund Jeppesen

