11.11.2020

Grundejere og kommunen deles om millionregning til kystsikring - sn.dk - Gribskov

Har du gigt i knæene?
Begår du denne fejl, når du behandler dine ledsmerter? Læs mere her!

Min helbredshistorie

ÅBN

1

Grundejere og kommunen
deles om millionregning til
kystsikring
Opdateret 10. november 2020 kl. 23:48
Gribskov - 10. november 2020 kl. 23:28
Af Camilla Nissen
Kontakt redaktionen

Efter en lang debat i byrådssalen i Helsinge tirsdag aften, endte et ﬂertal i
Gribskov Byråd med at beslutte
en kompromis-model for
Windows Reparer og
ﬁnansiering af
kysikringsprojektet Nordkystens
opdater
Fremtid. Det betyder, at
Reparer og opdater nu
omkostningerne delvist skal
betales af kommunen og
Reparer Windows fejl og opdater på 2 min.
Det endte med en delvis kommunal ﬁnansiering
delvist af grundejere i første
Til alle Windows styresystemer. Reparer nu!
af Nordkystens Fremtid på 75 procent. De
række.
Kommunen
kommer
dog
restoro.com
resterende 25 procent går til grundejere i første
til at tage den største regning
række. Foto: Allan Nørregaard
med 75 procent af de knap 75
ÅBN
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 er ikke en let sag. Vi skal bede borgerne om at medﬁnansiere enten i første 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 indledningsvist.
- 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 fagudvalget stillet et ændringsforslag om at lade kommunen tage regningen, mens DF helt ønskede at
sætte projektet på pause. Og yderligere tre ændringsforslag kom på banen fra henholdsvis Socialdemokratiet, der ønskede en
fordeling på 50/50 til kommune og grundejere i første række, et forslag om fordelingen 75/25, som var kompromiset fra
økonomiudvalget, mens det nu var Trine Egetved, der foreslog at lade kommunen tage hele regningen.
Og med 18 stemmer for blev det altså vedtaget, at kommunen betaler 75 procent og grundejere i første række 25 procent. DF,
Konservative, Enhedslisten og Betina Sølver stemte i mod dette forslag.
Med beslutningen fra Gribskov Byråd er alle tre kommuner i projektet, Gribskov, Halsnæs og Helsingør, nu klar til at komme
videre med at få sat skub i tingene.
De tre kommuners borgmestre appellerer derfor nu i samlet ﬂok til miljøminister Lea Wermelin om at komme på banen, så de
snarest muligt kan få beskyttet Nordkysten i fællesskab. Det handler om at undgå storme og stigende vandstand, der eroderer
kysten, som for eksempel stormen Bodil, der tilbage i 2013 ødelagde for millioner af kroner på Nordkysten og "spiste" en stor
del af kysten, lyder det i en pressemeddelelse kort efter byrådsmødet.
- 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 eksperterne fortæller os kan beskytte kysten til gavn for både naturen, sommerhusgæster, lokale
indbyggere og andre strandgæster. Derfor er det bare om at komme i gang - og derfor opfordrer vi på det kraftigste staten til
at bidrage økonomisk til projektet. Her er rigtig meget på spil, siger borgmester Anders Gerner Frost.
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