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KYSTSIKRING: Som den 
sidste af tre kommuner 
i det fælleskommuna-
le kystsikringsprojekt 
Nordkystens Fremtid skal 
Gribskov nu beslutte, 
hvordan projektet skal 
finansieres. Borgmester-
parti foreslår, at kommu-
nen tager regningen.

Af Camilla Nissen

Det tyder nu på, at det storstilede 
sandfodringsprojekt Nordkystens 
Fremtid kan blive til virkelighed. 
Som den sidste af de tre kommuner, 
der er en del af projektet, har Grib
skov nu også besluttet sig for fortsat 
at være en del af projektet, men har 
i første omgang udskudt beslutning 
om finansieringen til et ekstraordi
nært møde i økonomiudvalget i næ
ste uge. Her skal politikerne vælge 
mellem at lade grundejere i første 
række betale eller fordele regningen 

mellem grundejere op til 300 meters 
afstand fra kysten  eller som det er 
foreslået af borgmesterpartiet Nyt
gribskov: At kommunen tager reg
ningen. Vel at mærke en regning, 
der for den første omgang sandfod
ring løber op på 74,6 millioner kro
ner.

  Jeg tror, jeg taler på hele byrådets 
vegne, når jeg siger, at det er svært at 
bede vores borgere om at betale for 
noget, hvor man andre steder i lan
det ser, at staten går ind og betaler. 
Det er svært at træffe den beslut
ning som politikere, når dem, der 
bor tæt på strand og kyst, i forvejen 

selv betaler for hårde anlæg. Så her 
argumenterer vi for, at det er almen
vellet, det handler om. Det har en 
værdi for os alle, at vores kyster ikke 
eroderer, siger udvalgsformand for 
udvikling, by og land, Pernille Søn
dergaard (Nytgribskov), der dog 
allerhelst så, at staten finansierede 
projektet.

 Staten tager ansvar på Vestkyst
en, men heroppe på Nordkysten 
mangler vi samme bevågenhed, si
ger hun.
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KYSTSIKRING: Grib-
skov vil fortsat være 
en del af det store 
kystsikringspro-
jekt Nordkystens 
Fremtid. Nytgribs-
kov foreslår at lade 
kommunen betale i 
stedet for de grund-
ejere, der bor tæt-
test på kysten - men 
håber stadig på sta-
tens hjælp.

Af Camilla Nissen

GRIBSKOV: Det tværkommu-
nale kystsikringsprojekt 
Nordkystens Fremtid, der 
går ud på at sikre kyststræk-
ningen med sandfodring, får 
nu sat turbo på - også i Grib-
skov Kommune, hvor politi-
kerne i udvikling, by og land 
har sagt ja til at køre videre 
med projektet. I Gribskov er 
der i alt seks strækninger på 
sammenlagt 20 kilometer 
fra Tisvilde til Munkerup, 
der skal fodres med sand - og 
den første fodring vil koste 
74,6 millioner kroner. Hvem 

der skal betale denne store 
millionregning er dog end-
nu ikke besluttet, men sendt 
videre til økonomiudvalget 
og byrådet.

Administrationen havde 
lagt op til at fordele omkost-
ningerne - enten mellem 
grundejere i første række el-
ler mellem grundejere i 300 
meters afstand fra kysten. 
Derudover kom Nytgribs-
kov med et forslag om at lade 
kommunen betale udgifter-
ne med håb om, at det i sidste 
ende vil være staten, som vil 
finansiere projektet. 

- Vi besluttede at fremme 
projektet, og det betyder, at 
vi reelt har taget beslutning 
om, at vi har til sinde at gen-
nemføre projektet. Derud-
over skulle vi tage stilling 
til en udgiftsfordeling, og 
vi foreslog i Nytgribskov et 
ændringsforslag ud fra den 
model, Helsingør har valgt, 
hvor man lader kommunen 
stå for den store udgift i for-
bindelse med initialfodring, 
siger udvalgsformand Per-
nille Søndergaard.

- Vi ser vores kyster som en 
del af almenvellet, og derfor 
mener vi i og for sig, at sta-
ten burde betale, for uagtet 
om man bor i Annisse Nord, 

Tisvilde eller København, 
så har man glæde af kysten, 
og derfor burde det være 
staten, der finansierede det, 
siger Pernille Søndergaard.

Ændringsforslaget fik 
ikke opbakning fra resten 
af udvalgsmedlemmerne, 
og på de to øvrige finansie-
ringsforslag undlod både 
Venstre og Nytgribskov 
at stemme. Dermed blev 
det i udvikling, by og land 
et spinkelt flertal for  »at 

grundejerne varsles om, at 
bidragsfordelingen sker for 
grundejere 300 meter ind i 
baglandet,« med stemmer 
fra Socialdemokratiet, En-
hedslisten og Radikale.

Svær beslutning
Det vil så vise sig, om ud-
faldet bliver det samme i 
byrådet. At mange udvalgs-
medlemmer har undladt at 
stemme, vidner om, at det er 
en svær sag, mener Pernille 
Søndergaard. 

- Jeg tror, jeg taler på hele 
byrådets vegne, når jeg si-
ger, at det er svært at bede 
vores borgere om at betale 
for noget, hvor man andre 
steder i landet ser, at staten 
går ind og betaler. Det er 
svært at træffe den beslut-
ning som politikere, når 
dem, der bor tæt på strand 
og kyst i forvejen selv beta-
ler for hårde anlæg. Så her 
argumenterer vi for, at det 
er almenvellet, det handler 
om. Det har en værdi for os 
alle, at vores kyster ikke ero-
derer. Staten tager ansvar 
på Vestkysten, men herop-
pe på Nordkysten mangler 
vi samme bevågenhed. Så 
der er ingen tvivl om, at der 
skal laves et kystbeskyttel-

sesprojekt, men problemet 
er, at det er op til os lokalt at 
træffe beslutning om, hvem 
der skal betale. Og så mener 
vi, at vi må sige som kommu-
ne, at vi vil finde de penge 
og så gå i dialog med staten 
efterfølgende, siger Pernille 
Søndergaard.

I økonomiudvalget valg-
te medlemmerne i første 
omgang helt at udskyde be-
handlingen til et ekstraordi-
nært møde lige før byråds-
mødet på tirsdag. Indtil da 
vil administrationen folde 
forslaget fra Nytgribskov 
yderligere ud.

- Det er ikke en let sag. Vi 
skal have belyst ændrings-
forslaget bedre, så det har vi 
bedt administrationen om 
at se på, og så får vi det ta-
get op igen, så alle i byrådet 
får mulighed for at se på det. 
Jeg har stor forståelse for, at 
mine kolleger i byrådet ger-
ne ser, at det her foldes mere 
ud, siger Pernille Sønder-
gaard.

Der er lagt op til, at grund-
ejere af fast ejendom, som 
opnår beskyttelse eller an-
den fordel af projektet, invi-
teres til orienteringsmøde 
og underrettes om projektet.

Regning for kystprojekt kan 
ende hos kommunen

GRIBSKOV: Villa på 
Ravnstrupvej 7, Græsted, 
solgt for 2.050.000 kr. d. 31-
08-2020

Fritidshus på Arupsvej 30, 
Græsted, solgt for 1.700.000 
kr. d. 14-08-2020

Ejerlejlighed på Alfavej 
2A, st. tv, Gilleleje, solgt for 
2.500.000 kr. d. 14-08-2020

Villa på Kløvermarks-
vej 18, Helsinge, solgt for 
2.300.000 kr. d. 19-06-2020

Fritidshus på Wadstedsvej 
26, Tisvildeleje, solgt for 
3.360.000 kr. d. 11-08-2020

Fritidshus på Bække-
gårdsvej 22, Helsinge, solgt 
for 1.475.000 kr. d. 09-08-2020

Villa på Toftevænget 9, 
Helsinge, solgt for 1.770.000 
kr. d. 29-06-2020

Fritidshus på Horneby 
Fælledvej 8, Hornbæk, solgt 
for 5.300.000 kr. d. 01-09-2020

Villa på Pilegårdsvej 2, 
Helsinge, solgt for 1.400.000 
kr. d. 28-08-2020

Villa på Holmevej 34, Hel-
singe, solgt for 2.800.000 kr. 
d. 06-06-2020

Fritidshus på Hotelbak-
ken 2, Tisvildeleje, solgt for 
8.200.000 kr. d. 17-06-2020

Villa på Klingebjergvej 6, 
Helsinge, solgt for 4.150.000 
kr. d. 27-07-2020

Villa på Pinusvej 45, Hel-
singe, solgt for 2.198.000 kr. 
d. 09-08-2020

Fritidshus på Agerhønevej 
2, Dronningmølle, solgt for 
1.645.000 kr. d. 24-07-2020

Rækkehus på Bryggeren-
gen 22, Helsinge, solgt for 
2.500.000 kr. d. 10-08-2020

Fritidshus på Musvågevej 
4, Dronningmølle, solgt for 
800.000 kr. d. 31-08-2020

Fritidshus på Kildegårds-
vej 9, Tisvildeleje, solgt for 
5.000.000 kr. d. 17-08-2020

Rækkehus på Rosengår-
den 129, Gilleleje, solgt for 
1.495.000 kr. d. 03-09-2020

Fritidshus på Skelbæksås 
6, Vejby, solgt for 1.500.000 
kr. d. 31-07-2020

Fritidshus på Lunde-
skrænten 24, Vejby, solgt for 
2.295.000 kr. d. 20-08-2020

Ejerlejlighed på Pilesko-
ven 5, Gilleleje, solgt for 
1.795.000 kr. d. 21-08-2020

Fritidshus på Følfodvej 5, 
Vejby, solgt for 950.000 kr. d. 
04-09-2020

Fritidshus på Bygvæn-
get 46, Græsted, solgt for 
1.400.000 kr. d. 19-08-2020
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Boligsalg

Kyststrækningen langs hele Nordsjælland skal være en del af et storstilet sandfodringsprojekt. Men hvem skal betale for den del, der ligger i Gribskov Kommune?  
 Foto: Allan Nørregaard

»  Vi ser vores kyster 
som en del af almenvel-
let, og derfor mener vi i 
og for sig, at staten bur-
de betale, for uagtet om 
man bor i Annisse Nord, 
Tisvilde eller Køben-
havn, så har man glæde 
af kysten

Pernille Søndergaard, 
udvalgsformand, udvikling, 

by og land


