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Invitation til borgermøde om Nordkystens Fremtid 
 
Gribskov Kommune har i samarbejde med Halsnæs Kommune og Helsingør 
Kommune udarbejdet det fælles kystbeskyttelsesprojekt Nordkystens 
Fremtid. Formålet med projektet er at beskytte helårsbebyggelse, 
sommerhuse, vejanlæg og andre væsentlige værdier mod erosion fra havet. 
Den overordnede strategi er at genskabe kystlandskabets naturlige dynamik 
ved at tilføre sand, grus og ral (småsten) til strandene, en metode kaldet 
strandfodring.  
 
Byrådet i Gribskov Kommune besluttede den 10. november 2020 at fremme 
projektet Nordkystens Fremtid som et kommunalt fællesprojekt efter 
kystbeskyttelsesloven kapitel 1a. Yderligere vedtog Byrådet at 
bidragsfordelingen til initialfodringen sker således, at 75 procent af 
udgifterne afholdes af kommunen og 25 procent af grundejere i 1. række. 
Udgifterne til vedligeholdelse af kystsikringsindsatsen påhviler grundejere i 
1. række, der opnår den direkte beskyttelse som følge af projektet.  
 
Du modtager dette brev, da Gribskov Kommune i første screening har 
vurderet at du ejer en matrikel der kan opnå kystbeskyttelse ved projektet. 
Det betyder, at du kan blive pålagt et bidrag i forbindelse med projektet. 
Når den endelige detailprojektering er færdig og bidragsmodellen er 
udarbejdet, vil alle berørte grundejere få besked. 
 
 
Tilmelding til virtuelt borgermøde 
Du inviteres til virtuelt borgermøde om projektet Nordkystens Fremtid den 
21. april kl. 19-21. Du tilmelder dig ved at sende en mail til 
tms@gribskov.dk, emne ”Nordkystens Fremtid”. Hvis du har spørgsmål til 
projektet, som du ønsker skal besvares på mødet, kan du sende dem 
sammen med din tilmelding. Vi skal modtage din tilmelding og eventuelle 
spørgsmål senest den 11. april 2021.  
Det vil også være muligt at stille spørgsmål via chat-funktionen, i 
begrænset omfang, under mødet. Efter tilmeldingsfristen, vil du modtage et 
link til det virtuelle møde via mail.  
 

18. marts 2021  

mailto:tms@gribskov.dk
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Programmet for mødet vil være: 

• Velkomst v. Anders Gerner Frost, Borgmester i Gribskov Kommune  
• Præsentation af projektet v. Christian Helledie, Rådgivende ingeniør i 

Niras 
• Finansiering og bidragsfordeling 
• Information om den videre proces 

 
Nordkystens Fremtid - Kort fortalt  
 

• Det kommunale fællesprojekt Nordkystens Fremtid består i at 
strandfodre, dvs. tilføre sand, grus og ral til strandene. 

• Strandfodring øger højden af strandene foran skrænterne, og 
reducerer dermed risikoen for erosion fra havet.  

• I Gribskov Kommune vil strandfodringen blive udført på 6 strækninger 
på sammenlagt knap 20 km. 

• Den første fodring, også kaldet initialfodringen, forventes i Gribskov 
Kommune udført i perioden fra oktober 2023 til udgangen af 2024 og 
vedligeholdelsesfodringerne udføres cirka hvert 5. år herefter. 

• Byrådet i Gribskov Kommune har vedtaget at udgiften til 
initialfodringen fordeles mellem kommunen (75 %) og grundejere i 1. 
række til kysten (25 %). Udgifterne til den efterfølgende 
vedligeholdelse af kystsikringsindsatsen påhviler grundejerne langs 
kysten. 

• For at opnå fuld beskyttelse mod en 50 års hændelse i de næste 50 år 
kan det være nødvendigt at udbygge de eksisterende 
skråningsbeskyttelser. Dette skal grundejere fortsat selv finansiere.  

• Prisen for initialfodringen i Gribskov Kommune er foreløbigt estimeret 
til ca. 74 mio. kr., hvilket svarer til en anslået anlægspris på ca. 30.000 
kr. for en typisk grund i 1. række (25 m kystlinje). 

 
Du kan læse meget mere om projektet på de næste sider.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Kystafdelingen 
Center for Teknik og 
Borgerservice 

 

 
Gribskov Kommune 
Rådhusvej 3, 3200 Helsinge 
Telefon: 72 49 60 00 
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Værd at vide om Nordkystens Fremtid 
 
Strandfodring skal beskytte Sjællands nordkyst 
Hvert år fjerner havet store mængder materiale fra de nordsjællandske 
strande og kystskrænter, hvilket medfører at kystlinjen rykker tilbage og 
risikoen for skader på kystnære værdier øges. Gribskov Kommune har 
derfor vurderet, at kystbeskyttelse er nødvendigt. 
 
Den mest effektive kystbeskyttelse opnås ved fælles løsninger over længere 
strækninger. Derfor har de tre nordsjællandske kommuner Gribskov, 
Halsnæs og Helsingør i samarbejde med Kystdirektoratet og tekniske 
rådgivere udarbejdet et samlet projekt, der skal skabe en langsigtet 
reduktion af risikoen for erosion på nordkysten.  
Gennem de sidste 100 år er der etableret utallige hårde kystsikringsanlæg i 
forsøg på at undgå tilbagerykning af den nordsjællandske kystlinje. 
Anlæggene fastholder skråningerne ved at tilbageholde det sediment, der 
ellers naturligt ville være frigivet til strandprofilet. Den uundgåelig erosion 
foregår forsat, blot foran anlæggene, og resulterer i smalle eller manglende 
strande med stejle strandprofiler. 
 
Strategien i Nordkystens Fremtid er at genskabe kystlandskabets naturlige 
dynamik ved tilførsel af sand, grus og ral til strandene. Strandfodringen 
øger højden af stranden foran skrænterne. Når strandniveauet hæves, vil 
bølgernes påvirkning af bagstrand og kystskrænter aftage fordi bølgehøjden 
reduceres ind over strandplanet. Strandfodring vil således medføre mindre 
pres på den hårde kystbeskyttelse og skråningerne bagved.  
 
I Gribskov Kommune vil strandfodringen udføres på 6 strækninger på 
sammenlagt knap 20 km, med tæt bebyggelse. 
 

 
 
Den første fodring, også kaldet initialfodringen, forventes i Gribskov 
Kommune udført i perioden fra oktober 2023 til udgangen af 2024 og 
vedligeholdelsesfodringerne udføres cirka hvert 5. år herefter. Gentagende 
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fodringer er nødvendige, da de kompenserer bl.a. for havspejlsstigninger og 
for det løbende tab af sediment, der skyldes den naturlige langsgående 
strøm. 
 
De planlagte fodringer vil i kombination med eksisterende og udbyggede 
skråningsbeskyttelser kunne modstå storme op til en størrelse, som i 
gennemsnit forekommer én gang hver 50. år. For at opnå den fulde 
beskyttelse kan det være nødvendigt at udbygge eksisterende 
skråningsbeskyttelser. Den hårde kystbeskyttelse skal grundejere forsat 
selv finansierer og ansøge om tilladelse til, mens strandfodringen varetages 
i fællesskab under Nordkystens Fremtid. 
 
Byrådet har valgt at fremme projektet 
Byrådet i Gribskov Kommune besluttede den 10. november 2020 at fremme 
projektet Nordkystens Fremtid som et kommunalt fællesprojekt efter 
kystbeskyttelsesloven kapitel 1a. Byrådets beslutning om at fremme sagen 
er en del af processen, der ligger forud for den endelig detailplanlægning af 
projektet. Når projektbeskrivelsen (inkl. miljøkonsekvensrapport og 
bidragsfordeling) er færdig, bliver den sendt i 8 ugers høring hos berørte 
grundejere, før Byrådet træffer endelig beslutning om, hvorvidt projektet 
skal realiseres.  
 
Finansiering 
På Byrådsmødet i Gribskov Kommune den 10. november 2020 blev det 
besluttet, hvordan projektet skal finansieres, jf. Kystbeskyttelsesloven § 9.  
Byrådet vedtog at bidragsfordelingen til initialfodringen sker således, at 75 
procent af udgifterne afholdes af kommunen og 25 procent af grundejere i 
1. række. Udgifterne til vedligeholdelse af kystsikringsindsatsen påhviler de 
grundejere i 1. række der opnår den direkte beskyttelse.  
  
Samlet indgår 19,9 km kyststrækning i Gribskov Kommune i projektet, 
heraf ejer kommunen 13 procent (2,6 km) af kyststrækningen. Det seneste 
anlægsoverslag for strandfodring inkl. nødvendige følgeudgifter på de 19,9 
km. i Gribskov Kommune er udregnet på baggrund af det nuværende 
kendskab til projektets omfang, adgang til råstofressourcer og forventede 
enhedspriser.  
Prisen estimeres til ca. 73,6 mio. kr. for initialfodring og til 2,1 mio. kr. pr. 
år for vedligeholdelsesfodring. Beløbene er eksklusive moms og i 2019-
niveau. Supplerende udbygning og vedligeholdelse af den hårde 
kystbeskyttelse vil fortsat påhvile grundejerne og de eksisterende 
kystbeskyttelseslag.  
 
For den vedtagne bidragsfordeling til initialfodringen er den anslåede pris 
pr. meter kystlinje ex. moms 1.196 kr., og den anslåede anlægspris for en 
typisk grund (25 m kystlinje) er 29.900 kr. De angivne priser er beregnet 
med udgangspunkt i anlægsoverslaget, der løbende justeres i forhold til 
enhedspriser mv. Gribskov Kommune er ved at undersøge 
finansieringsmuligheder for de private grundejere, fx ved optagelse af lån.  
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Nordkystens Fremtid fik på baggrund af en ansøgning til staten i 2020 tildelt 
knap 20 millioner kroner gennem Kystdirektoratets pulje til kystbeskyttelse. 
Regeringen har besluttet af udvide puljen frem mod 2023, og de 3 
kystkommuner vil løbende søge om puljemidler de kommende år.  
 
Lovgrundlag  
Nordkystens Fremtid er igangsat med grundlag i Kystbeskyttelseslovens 
(LBK nr. 705 af 29/05/2020) Kap 1a, Kommunale fællesprojekter om 
kystbeskyttelse, hvori der står:  
 

§ 1 a Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der ved en kyst skal 
udføres anlæg eller træffes andre foranstaltninger til beskyttelse af 
flere ejendomme mod oversvømmelse eller den nedbrydende virkning 
fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet 
(kystbeskyttelsesforanstaltninger).  
Stk. 2. Enhver, som vil kunne opnå en beskyttelse eller en anden 
fordel af en kystbeskyttelsesforanstaltning, kan anmode 
kommunalbestyrelsen om at igangsætte en proces for afklaring af, om 
der skal søges gennemført et kystbeskyttelsesprojekt. 
Kommunalbestyrelsen kan også selv iværksætte denne proces uden 
forudgående konkret anmodning.   

 
Byrådets beslutning om at fremme projektet er truffet på baggrund af 
udtalelse fra Kystdirektoratet og Kystbeskyttelsesloven § 2 a, hvori der står: 
 

§ 2 a Kommunalbestyrelsen træffer på baggrund af Miljø- og 
Fødevareministerens udtalelse, jf. § 2, afgørelse om, hvorvidt sagen 
skal fremmes.  
Stk. 3. Træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om at fremme sagen, 
underrettes de ejere af fast ejendom, som vil opnå beskyttelse eller 
anden fordel af foranstaltningen. Der kan herefter indgives ansøgning 
efter § 4.  
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen offentliggør på kommunens hjemmeside 
oplysninger om, hvornår de enkelte processkridt forventes afsluttet, 
herunder om eventuelle forsinkelser.  

 
Klagevejledning  
Byrådets beslutning om at fremme projektet om kystbeskyttelse i Gribskov 
Kommune er et procestrin, og kan ikke påklages jf. kystbeskyttelseslovens 
§ 18, stk. 2. En endelig tilladelse til projektet vil indeholde oplysninger om 
klagemuligheder.  
 
Yderligere information om Nordkystens Fremtid 
Du kan læse mere om projektet og den forventede tidsplan på projektets 
hjemmeside http://nordkystensfremtid.dk. Her finder du bl.a. det materiale, 
som dannede grundlag for byrådets beslutning om at fremme sagen.  

http://nordkystensfremtid.dk/

