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Investor lover 
støjvold til 
naboer

GRØNT LYS: Kommunal 
enighed om at fremme 
kystbeskyttelsesprojekt 
for Nordkysten

Af Jesper Sabroe

Tirsdag aften sagde Gribskov Byråd 
ja til, at kommunen sammen med 

Helsingør og Halsnæs vil gå videre 
med det store sandfodringsprojekt 
»Nordkystens Fremtid«, der skal 
sikre Nordsjællands kyst mod yder-
ligere erosion og fremtidige storme.

Kysten skal forstærkes med halv-
anden million kubikmeter sand og 
300.000 kubikmeter ral til en pris 
af cirka 135 millioner kroner plus 
moms, samt en udgift til vedligehold 

hvert femte år på cirka 41 millioner 
kroner plus moms. 

Dermed er der politisk flertal i 
alle tre kommuner for at gå videre 
med projektet, og det glæder Hals-
næs-borgmester Steffen Jensen (S).

- Vi har den rigtige løsning og en 
god model, der vil gavne og beskytte 
kysten og dens lodsejere, siger han. 

Planen er at den nordsjællandske 

kyst skal sandfodres, så der kommer 
30 meter brede sandstrande i stedet 
for de stenede strækninger, som ses 
mange steder i dag. Men først skal 
projektet udarbejdes og en række 
tilladelser i hus. 
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URO: Problemer med unge 
uromagere i og omkring 
Birkerød Bymidte har 
stået på i årevis, og det 
ved alle byens unge, lyder 
det fra Rudersdal Konser-
vativ Ungdom, der derfor 
mener, at det er på tide 
med kommunal handling 
nu.
Af Joram G. Menzer

Det er på tide med handling og ikke 

mere snak. Sådan lyder budskabet 
fra Rudersdal Konservativ Ungdom 
om unge uromagere i Birkerød.

- De fleste unge i Birkerød ved, at 
p-kælderen under biblioteket er et 
forum for uro, og det har det været 
i mange år, siger Nicola Emily Lar-
sen, der er bestyrelsesmedlem i Ru-
dersdal Konservativ Ungdom.

Hun mener, at kommunen bør 
udvide åbningstiden på Birkerød 
Ungecenter, hvor åbningstiden er 
aldersinddelt, hvilket betyder, at 
der kun mandag til onsdag mellem 
14.00-21.00 og fredag mellem klok-
ken 14.00-17.00 er åbent for unge fra 
9. klasse og op.

- Der bliver nødt til at være nogle 
initiativer for alle aldersgrupper, 
som er åbent på de tidspunkter, hvor 
problemerne opstår, siger Nicola 
Emily Larsen.

Formanden for Kultur- og Fritids-
udvalget, Kristine Thrane (S), for-
står frustrationen men siger, at det 
ikke er ulovligt at opholde sig i par-
keringskælderen.

- At man opholder sig i parke-
ringskælderen er jo ikke ensbety-
dende med, at man laver ballade, 
og hvis de har lyst til at hænge ud 
dernede, kan vi ikke umiddelbart 
gøre så meget ved det, siger Kristine 
Thrane.

Med hensyn til den foreslåede ud-
videde åbningstid på ungecentret 
stiller Kristine Thrane det retoriske 
spørgsmål:

- Hænger de unge kun ud nede i den 
kælder de dage, hvor der er lukket 
for dem i ungecentret, og når der er 
åbent, så kan vi finde dem derovre? 

Kristine Thrane påpeger desuden, 
at kommunen allerede laver opsø-
gende arbejde.

- Men hvis ikke de unge gider at 
deltage i de positive fællesskaber, 
som vi tilbyder dem, kan vi jo ikke 
tvinge dem, siger Kristine Thrane.
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 Dagens tal Så mange flere indbyggere er der nu i Dan-
mark. Samlet er vi 5.837.213 indbyggere, 
og det er rekord.

Kilde: Danmarks Statistik på baggrund af 
offentliggjorte tal for befolkningsudvik-
lingen i 4. kvartal

KYSTSIKRING: Alle 
tre kommuner bak-
ker op om projekt 
Nordkystens Frem-
tid. Hvad sker der så 
nu?

Af Jesper Sabroe

NORDSJÆLLAND: At Grib-
skov kommune som den 
sidste af de tre kommuner 
nu har besluttet at fremme 
det store nordsjællandske 
sandfodringsprojekt »Nord-
kystens Fremtid« sender nu 
projektet ind i en slutspurt, 
hvor slutmålet er, at den 
indledende genoprettende 
sandfodring kan gå i gang i 
oktober 2022. Det fortæller 
sagsbehandler Morten Tim-
mermann, der for Halsnæs 
sidder i det fælleskommu-
nale sekretariat, der har 
samlet trådene for projektet. 
Og har stået for alle de ind-
ledende øvelser med at holde 
borgermøder, høringer og 
indhente de nødvendige rap-

porter og undersøgelser.
- Sekretariatet skal nu som 

bygherre sende en ansøg-
ning til kommunerne om at 
gennemføre projektet. Det 
skal indeholde forslag til bi-
dragsfordeling, hvem der er 
omfattet, og hvad betalings-
modellen bliver, forklarer 
Morten Timmermann.

Har søgt om penge
De tre kommuner har valgt 
hver deres betalingsmodel 
for første etape af projektet, 
som koster cirka 135 milli-
oner kroner plus moms for 
genopretning af strandene. 
Mens Halsnæs lader lods-
ejerne i første række beta-
le (kommunen er her selv 
grundejer på 20 procent af 
strækningen), så betaler 
Helsingør Kommune hele 
den første etape, mens Grib-
skov landede på en fordeling 
på 75 procent til kommunen 
og 25 procent til lodsejerne. 
Staten kan dog bidrage med 
penge til projektet. Der er 
40 millioner kroner i 2020 
og 2021 i en pulje til blandt 
andet tværkommunale kyst-

sikringsprojekter, og der er 
søgt penge til Nordkystens 
Fremtid, men et svar ventes 
først til foråret.

Otte lag
Derudover skal der oprettes 
og udarbejdes vedtægter 
for i alt otte nye kystsik-
ringslag: et i Halsnæs og et 
i Helsingør og hele seks lag i 
Gribskov. 

- Vi skal så forberede, at 
projektet kan få en lang ræk-
ke tilladelser. Det kan være 
dispensation for fredninger, 
fortidsminder, vejloven og 
skovloven. Projektet udar-
bejdes efter Kystbeskyttel-
sesloven, hvilket betyder, at, 
når kommunerne, der skal 
godkende projektet, træffer 
en afgørelse efter kystbe-
skyttelsesloven, så gælder 
den også som afgørelse efter 
de andre love. Det betyder, 
at afgørelsen kan ankes i 
en samlet pakke og ikke ad 
flere omgange efter hver lov, 
fortæller Morten Timmer-
mann. Det betyder også, at 
der kommer en samlet hø-
ringsfase og ikke flere. 

Påvirker miljøet
Samtidig skal der udarbej-
des en vvm-undersøgelse, 
som Niras er rådgiver på.

- Det er et stort projekt, 
som kommer til at påvirke 
stranden og det lave vand i 
en forhåbentlig kort perio-
de. Men erfaringen er, at ar-
terne vil genindvandre. Så 
jeg vil gerne love lystfisker-

ne, at det bliver godt igen, 
siger han.

Mens det er kommunerne, 
der skal behandle projektet 
efter kystbeskyttelsesloven, 
så skal Miljøstyrelsen ind 
over på et Naura2000 områ-
de ud for Gilleleje.

Projektet kommer til at 
påvirke et Natura2000 om-
råde, hvilket kræver, at Mil-
jøstyrelsen tillader en fra-
vigelse. Det kan gøres, hvis 
der er samfundsmæssige 
hensyn at tage. Det handler 
om et stenrev nord og vest 
for Gilleleje. 

Indvindingen af halvan-
den million kubikmeter 
sand ud for Tisvilde og Hun-
dested, som skal bruges til at 
fodre strandene med, kræ-
ver også en særskilt tilladel-
se. Her er der allerede søgt 
om en indvindingstilladelse 
og en særskilt vvm-redegø-
relse er sendt med. Rallet 
kan enten indvindes ved 
Samsø, eller købes fra en 
grusgrav.

Tidsplan
Tidsplanen er, at kommu-

nerne kan behandle projek-
tet til næste forår, hvorefter 
der er en offentlig hørings-
periode. Derefter skal for-
slaget endeligt behandles 
i kommunerne i efteråret 
2021.

Afgørelsen kan så påkla-
ges til Miljø og Fødevarekla-
genævnet, der har seks må-
neder til at behandle sagen.

- Der vil så nok ligge en 
afgørelse på eventuelle kla-
ger i sommeren 2022. Og da 
selve arbejdet skal udføres i 
perioden fra oktober til sidst 
i april, så kan en kommende 
entreprenør gå i gang i ok-
tober 2022, oplyser Morten 
Timmermann. 

Læs mere om projektet un-
der Gribskov i 2. Sektion

frederiksborg@sn.dk

Planen er at gå i gang med     
sandfodring i oktober 2022

Strandfodrin-
gen vil betyde, 
at der skal 
lægges sand ud, 
som danner en 
30 meter bred 
sandstrand - og 
at der fodres 
til en højde på 
2 meter over 
dagens strand. 
Det gøre for at 
genskabe en 
stabil strand, 
som samtidig 
kan tejen som 
beskuttelse 
mod en såkaldt 
50 års storm.  
 

Foto Allan Nør-
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»  - Det er et stort 
projekt, som kommer til 
at påvirke stranden og 
det lave vand i en forhå-
bentlig kort periode. 
Morten Timmermann, Sags-

behandler


