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Nye naboer

Fritidshus på Lunde-
bakken 26, Vejby, solgt for 
2.495.000 kr. d. 13-08-2020

Ejerlejlighed på Brygger-
vej 5C, st. 3, Helsinge, solgt 
for 1.877.000 kr. d. 17-07-2020

Fritidshus på Parcelvej 13, 
Gilleleje, solgt for 2.450.000 
kr. d. 07-08-2020

Fritidshus på Ranunkel-
stien 7, Frederiksværk, solgt 
for 2.275.000 kr. d. 25-09-2020

Fritidshus på Tofteager 13, 
Græsted, solgt for 1.580.000 
kr. d. 30-09-2020

Fritidshus på Hejrevænget 
7, Frederiksværk, solgt for 
3.500.000 kr. d. 06-08-2020

Ejerlejlighed på Gilleleje 
Hovedgade 3, 1, Gilleleje, 
solgt for 2.600.000 kr. d. 29-
09-2020

Fritidshus på Skallemo-
se-Kjæret 6, Græsted, solgt 
for 1.250.000 kr. d. 01-10-2020

Fritidshus på Løvetands-
vej 2, Vejby, solgt for 
1.650.000 kr. d. 25-09-2020

Villa på Ravnstrupvej 30, 
Græsted, solgt for 2.360.000 
kr. d. 17-08-2020

Fritidshus på Skolelod-
den 19, Gilleleje, solgt for 
2.130.000 kr. d. 15-09-2020

Fritidshus på Sandager-
vej 27, Græsted, solgt for 
2.850.000 kr. d. 09-09-2020

Kilde: Boliga.dk

GRIBSKOV: Den seneste uge 
er 98 personer testet positive 
for coronavirus i Gribskov 
Kommune. Det er ny rekord 
på en uge i Gribskov. Seneste 
rekord blev sat for to dage si-
den, da smittetallet i løbet af 
en uge var på 85.

Incidensen er på 239,5, 
hvilket betyder, at Gribskov 
stadig ligger en smule un-

der flere andre kommuner i 
Nordsjælland. Halsnæs har 
dog færre smittede med en 
incidens på 207,7.

I alt er 3.018 personer ble-
vet testet for coronavirus 
den seneste uge, hvilket be-
tyder, at positivprocenten 
lander på 3,25.

Seneste melding om smit-
tede i Gribskov Kommunes 

institutioner er, at en med-
arbejder på Helsingegården 
er testet positiv for covid19. 
Det oplyser Gribskov Kom-
mune på sin hjemmeside. 
De borgere, som bor på af-
delingen, hvor medarbejde-
ren har haft sin gang, bliver 
testet, ligesom relevante 
medarbejdere ligeledes skal 
testes. Ifølge kommunen er 

alle berørte familier og bor-
gere orienteret.

Derudover har Gillele-
je Bokseklub oplyst på sin 
Facebookside, at en per-
son, som har deltaget i bok-
sestævnet lørdag den 5. 
december, var smittet med 
covid-19. Bokseklubben op-
fordrer derfor alle, der har 
deltaget i stævnet, til at kon-
takte smitteopsporingen. 

can

Nye smittetal: Kedelig rekord i Gribskov

MILJØ: Glæde hos 
udvalgsformand, 
som dog fastholder, 
at kystsikring er en 
statslig opgave.

Af Camilla Nissen

GRIBSKOV: Der er nu et til-
skud på vej til projektet 
Nordkystens Fremtid, der 
skal sikre kyststrækningen 
i de tre kommuner Halsnæs, 
Helsingør og Gribskov. 

Miljøministeriet har med-
delt, at Nordkystens Frem-
tid er blandt de projekter, 
der får del i de 39 millioner i 
kystbeskyttelsespuljen, der 
uddeles i år. 

Samtidig bliver puljen ud-
videt med nye 350 millioner 
kroner frem mod 2023. De 
bliver fordelt med ekstra 50 
millioner kroner i 2021 og 

150 millioner kroner i både 
2022 og 2023. 

- Andre kan søge
Formanden for udvalget ud-
vikling, by og land, Pernille 
Søndergaard (Nyt Gribs-
kov), er naturligvis glad for, 
at der bliver flere midler at 
søge fremover, men havde 
hellere set, at staten hav-
de påtaget sig ansvaret for 
kystsikringen.

- Jeg kan konstatere, at 
vi får 20 millioner ud af de 
knap 40 millioner i puljen, 
og jeg kan også konstatere, 
at regeringen har tilført 350 
millioner kroner til en pulje 
til kystsikring, hvor Nord-
kystens Fremtid er et af de 
projekter, der har mulighed 
for at søge. Det er selvfølge-
lig positivt, så det er vi som 
udgangspunkt glade for. 
Men når det er sagt, skal 
man være opmærksom på, 
at det ikke alene er Nordky-

stens Fremtid, der kan søge 
puljen. Den kan også søges 
af andre. Og derudover ko-
ster Nordkystens Fremtid 
en halv milliard i hele peri-
oden. Så med 350 millioner 
til flere projekter har staten 
stadig ikke påtaget sig det 
fulde ansvar, siger Pernille 
Søndergaard.

Ønsker national plan
Udvalgsformanden har hele 
tiden slået på, at hun anser 
kystsikring som en stats-
lig opgave, fordi mange får 
gavn af kysterne ud over 
dem, der bor i umiddelbar 
nærhed.

- Så vi er selvfølgelig glade 
for, at puljen øges, men det 
er stadig langt fra nok til at 
løse de problemer, vi har på 
kysten. Vi havde gerne set, 
at man fra statens side hav-
de lavet en plan for hele lan-
det, siger hun.

Hun anfører også, at de 20 

millioner skal deles mellem 
de tre kommuner - og at ini-
tialfodringen alene i Grib-
skov kommer til at koste 
knap 74 millioner kroner. 
Regningen for dette deles 
mellem grundejere i første 
række og kommunen. Kom-
munen tager 75 procent af 
regningen og grundejerne 
25.

Glæde i nabokommune
I Halsnæs er borgmester 
Steffen Jensen godt tilfreds:

- Når der er en pulje på 40 
millioner kroner, og vi står 
til 50 procent af den, er det 
rigtig fint og tilfredsstil-
lende. Det betyder noget for 
både kommuner og lods-
ejere. Oveni er jeg glad for, 
at de fremtidige puljer også 
bliver lidt størrre, og vi får 
mulighed for at søge mere 
tilskud senere. Vi skal ikke 
straffes, fordi vi tilfældigvis 
er kystkommuner, og målet 

er som i Jylland, at vi kan få 
et fast tilskud, så det er lige 
for alle, men det er jo ikke 
sikkert at det bliver sådan, 
siger han.

Voldsomt vejr på vej
Miljøminister Lea Werme-
lin (S) siger i en pressemed-
delelse således om det øgede 
tilskud:

- Danmark står over for 
udfordringer med voldsom-
mere vejr og stigende hav-
vand i fremtiden. Derfor 
skal vi i tide få kystbeskyt-
tet til de klimaforandringer, 
vi allerede nu kan se og ved 
kommer. Sammen med Ra-
dikale Venstre, SF, Enheds-
listen og Alternativet sikrer 
vi med finanslovsaftalen 
en saltvandsindsprøjtning 
til kystbeskyttelsen i hele 
landet. Samtidig er vi gået 
i gang med en national kli-
matilpasningsplan, så vi får 
set på alle oversvømmelses-
kilder. Allerede nu kommer 
tilskudspuljen for 2020 ud 
og gør gavn lokalt, og med 
flere midler i de kommende 
år kan endnu flere vigtige 
kystbeskyttelsesprojekter 
komme i gang, siger miljø-
minister Lea Wermelin.

Ud over de nye 350 millio-
ner kroner blev der i aftalen 
om finansloven for 2019 af-
sat en samlet tilskudspulje 
på 80,6 millioner kroner i 
finansårene 2020 og 2021 til 
medfinansiering af diger 
ved Vadehavet og kommu-
nale helhedsløsninger i 
områder, hvor risikoen for 
kysterosion er størst ifølge 
Kystanalysen fra 2016.

Der vil være en ansøg-
ningsrunde til den samlede 
pulje til kystbeskyttelse på 
90,8 millioner kroner i 2021.

I 2020 er der modtaget ni 
ansøgninger i første ansøg-
ningsrunde, og der er sam-
let ansøgt om i alt 290,3 mil-
lioner kroner. 

20 millioner statskroner  
til Nordkystens Fremtid

Nordkysten skal sikres mod 
erosion i det store kystsikrings-
projekt Nordkystens Fremtid, 
som nu modtager 20 millioner 
kroner i statsstøtte.  
Foto: Allan Nørregaard


