
19
Frederiksborg Amts Avis  n   TORSDAG 12. NOVEMBER 2020SEK TION 2

MILJØ: Grundejere i  
første række i  
Gribskov Kommu-
ne skal betale 25 
procent af den kom-
mende kystsikring. 

Af Camilla Nissen

GRIBSKOV: Efter en lang de-
bat i byrådssalen i Helsinge 
tirsdag aften endte et flertal 
i Gribskov byråd med at be-
slutte en kompromis-model 
for finansiering af kysik-
ringsprojektet Nordkystens 
Fremtid. Det betyder, at om-
kostningerne delvist skal 
betales af kommunen og 
delvist af grundejere i første 
række. 

Kommunen kommer dog 
til at tage den største reg-
ning med 75 procent af de 
knap 75 millioner kroner, 
som den første sandfodring 
langs kysten kommer til at 
koste, mens grundejerne i 
første række altså kommer 
til at stå med de resterende 
25 procent af beløbet. Det 
bliver også grundejerne, der 

skal betale for vedligehold af 
sandfodringen.

- Det er ikke en let sag. Vi 
skal bede borgerne om at 
medfinansiere enten i før-
ste række eller 300 meter fra 
kysten. Vi kan også vælge at 
se det som del af almenvellet 
og lade kommunen betale 
helt eller delvist. De fleste 
så gerne, at Christiansborg 
havde en langt større del af 
medfinansieringen, end der 
er lagt op til, sagde Pernille 
Søndergaard, formand for 
udvikling, by og land, ind-
ledningsvist.

Står sammen om løsning
- Det handler i bund og 
grund om, at det ikke er en 
let sag for nogen af os. Og 
det ville være dejligt, hvis vi 
stod sammen om en løsning, 
sagde Søndergaard.

Nytgribskov havde i fagud-
valget stillet et ændringsfor-
slag om at lade kommunen 
tage regningen, mens DF 
helt ønskede at sætte projek-
tet på pause. Og yderligere 
tre ændringsforslag kom på 
banen ved byrådsmødet: 

Socialdemokratiet øn-
skede en fordeling på 50/50 

til kommune og grundeje-
re i første række, Pernille 
Søndergaard fremlagde 
kompromis om fordelingen 
75/25, som økonomiudval-
get var nået frem til, mens 
et forslag om at lade kommu-
nen tage hele regningen nu 
blev rejst af Trine Egetved.

Til glæde for alle
 - De mennesker, der bor 

i første række, det er dem, 
der har de allerhøjeste 
ejendomsskatter, og de be-
taler allerede meget til den 
fælles kommunekasse. De 
betaler også selv for hårde 
anlæg. Skal vi så bede dem 
om at betale yderligere for 
sandfodring, som er til glæ-
de for os alle sammen? Det 
er lige så meget til glæde 
for os lidt inde i landet, som 
for dem i første række. Så 
jeg vil gerne læne mig op af 
gode konservative kolleger 
i Helsingør, der siger, det er 
en opgave for kommunekas-
sen. Og så håber jeg på, at 
der kommer en del midler 
fra staten, fra de puljer lagt 
ud til formålet, sagde Trine 
Egetved (K).

Brian Lyck Jørgensen 

(DF) kom i sit indlæg ind på, 
at det er en »sorgens dag« for 
havmiljøet, med henvisning 
til de store mængder sand, 
der skal bruges til projektet.

- I skulle prøve at google 
sandsugning og se makabre 
billeder af havbunden, der 
enten bliver hvid eller sort af 
svovlbrinte, sagde han.

Og Michael Hemming 
Nielsen fra Enhedslisten 
argumenterede for at væl-
ge 50/50 modelen, som 
Socialdemokratiet havde 
foreslået, og som havde fået 
opbakning fra Radikale og 

Enhedslisten i økonomiud-
valget. 

- Min umiddelbare hold-
ning var, at betalingen skul-
le fordeles på grundejere i 
første række eller op til 300 
meter fra kysten. Nogen ar-
gumenterer så for, at kysten 
er turistmagnet og dermed 
en del af almenvellet. Så jeg 
var egentlig indstillet på at 
stemme for løsningen med 
at fordele omkostningerne 
med 50/50 og håbede, vi kun-
ne samles om det, sagde han.

Men med 18 stemmer for 
blev det altså vedtaget, at 
kommunen betaler 75 pro-
cent og grundejere i første 
række 25 procent. 

DF, Konservative, Enheds-
listen og Betina Sølver stem-
te imod dette forslag.

Miljøminister på banen
Med beslutningen fra Grib-
skov er alle tre kommuner 
i projektet, Gribskov, Hals-
næs og Helsingør, nu klar til 
at komme videre.

De tre kommuners borg-
mestre appellerer derfor nu i 
samlet flok til miljøminister 
Lea Wermelin om at komme 
på banen, så de snarest mu-

ligt kan få beskyttet nordky-
sten i fællesskab. Det handler 
om at undgå storme og sti-
gende vandstand, der erode-
rer kysten, som for eksempel 
stormen Bodil, der tilbage i 
2013 ødelagde for millioner 
af kroner på Nordkysten og 
”spiste” en stor del af kysten, 
lød det i en pressemeddelelse 
kort efter byrådsmødet.

Hvornår rammer storm?
- Det er et spørgsmål om 
tid, før den næste store 
storm rammer, og så vil vi 
miste endnu mere af vores 
skønne kyst. Lige nu står 
vi med et projekt, som eks-
perterne fortæller os kan 
beskytte kysten til gavn for 
både naturen, sommerhus-
gæster, lokale indbyggere 
og andre strandgæster. 
Derfor er det bare om at 
komme i gang – og derfor 
opfordrer vi på det kraf-
tigste staten til at bidrage 
økonomisk til projektet. 
Her er rigtig meget på spil, 
siger borgmester Anders 
Gerner Frost.

Læs mere om Nordkystens 
Fremtid i 1. sektion

Grundejere og kommunen  skal 
dele regningen til kystsikring

Der er nu ikke længere noget til hinder for, at de tre kommuner, der i fællesskab står bag Nordkystens Fremtid, kan komme videre med projektet.  Foto: Allan Nørregaard

»  Det handler i bund 
og grund om, at det ikke 
er en let sag for nogen 
af os. Og det ville være 
dejligt, hvis vi stod  
sammen om en løsning

Pernille Søndergaard, 
udvalgsformand


