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3 kommune samarbejdet arbejder:

Mottoet er: Kystbeskyttelse og Kystbenyttelse
(Nu taler vi om genopretning af strandene istedet)



KYSTTEKNISK SKITSEPROJEKT 
NOVEMBER 2016

Problemstilling:
Kronisk og akut erosion på Nordkysten.

Rådgiverne anbefaler/vurderer:
• Strandfodring og skråningsbeskyttelse. 
• Initialfodring med 1,7 mio m3 sand på 7 delstrækninger (28,1 km). 
• Vedligeholdes med ca. 115.000 m3/år.
• Skråningsbeskyttelse på 10 km vurderes at skulle forhøjes.
• 10 bølgebrydere vurderes at skulle anlægges på sigt. 
• Skråningsbeskyttelse og bølgebrydere vedligeholdes og udbygges i privat regi –

dvs. kystsikringslag og private kystgrundejere. 



KYSTTEKNISK SKITSEPROJEKT 
Forslag til strandfodring



KYSTTEKNISK SKITSEPROJEKT 
NOVEMBER 2016

Rådgivernes prisoverslag 

Indsats: Samlet budgetpris 
excl. moms

Tid/forløb

Initial sandfodring 100 mio. kr. Én gang
Vedligeholdelses-
fodringer

7 mio. kr. Per år - løbende

Skræntfodssikring 60 mio. kr. Anlægsomkostning
Bølgebrydere 10 mio. kr. Anlægsomkostning



De 3 Byråds beslutninger i december 
2016

• Det kysttekniske skitseprojekt blev godkendt. 
• Samarbejdet mellem kommunerne fortsætter i 2017.
• Udbud af kystteknisk myndighedsprojekt for hele 

Nordkysten igangsættes. 
• Ansøgning om eget og egnet indvindingsområde af 

råstoffer.

• Skråningsbeskyttelse varetages af lodsejerne.
• Strandfodring organiseres i et fællesskab for hele 

Nordkysten.
• De enkelte kommuner igangsætter arbejdet med en 

betalingsmodel.



• Kystanalysen offentliggjort 15. September 2016
- Nordsjællands kyst er truet
- Lovforslag om forenklet klageadgang og borger-
inddragelse

• Miljø- og fødevareudvalget i Nordsjælland Okt. 2016 
• KG’s brev til udvalgsformanden
• Foretræde for Miljø- og fødevareudvalget Jan. 2017
• Stormen Urd – stor pressedækning på kysten
• Møde med Kystdirektoratet 11. Maj 2017
• Ministerens udmelding 1. Juni 2017 
• Nyt Borgermøde i Gribskov 2. Juni 2017 efter pres

Den landspolitiske udvikling 
- vores indspark



Aftale mellem regeringen og KL 
offentliggjort 1. juni 2017

Udvalgte initiativer fra Aftalen:

• Kystbeskyttelseslovens formålsbestemmelse ændres - giver 
øget mulighed for hård kystbeskyttelse uden sandfodring, 
hvor der i forvejen er intensiv hård kystbeskyttelse.

• Vejledende standardiserede bidragsfordelingsmodeller.

• Vejledning om tekniske kystbeskyttelsesmetoder.

• Beslutningskompetencen ved etablering af 
kystbeskyttelsesanlæg samles hos kommunerne.

• Lovforslaget fremsættes i flere tempi. Første del om 
kystbeskyttelseslovens formålsbestemmelse fremsættes 
til efteråret.



Betalingsmodel

• Byrådenes beslutning november 2015 – 1. række og 300 m 
ind i landet

• Politikerne vil ikke bringe betalingsmodel ind i 
kommunalvalgkampen

Men
• Politikerne adskiller fortsat de faste anlæg og sandfodring
• Politikerne arbejder med betalingsmodel for hver 

kommune
• Lige nu afventes forhandlingerne mellem ministeriet og KL
• Der tegner sig et interessant billede af fordeling af 

omkostningerne mellem hård og blød kystsikring:



Klitgårdens grundejerforenings 
kystsikringsprojekt – ca. 350 meter

Beløb (1000) Kommentar

Bølgebrydere 3.544 39 % Er opført

Skråningsbeskyttelse 4.002 43% Feb. 2021

Sandfodring 1.657 18% Feb. 2021

I alt 9.204 100%



Tanker om betalingsmodel
i Gribskov kommune

‘’Formålet med projektet Nordkystens Fremtid er derfor at 
sikre både ejendomme, anlæg, strande, naturarealer og
kulturværdier langs den nordsjællandske kyst.’’
Fra projektets hjemmeside: www.nordkystensfremtid.dk

Derfor forskellige betalingsmodeller for faste anlæg og strandfodring!

Faste anlæg – skråningsbeskyttelse, bølgebrydere o.l.:
Betales af de der beskyttes, dvs. kystsikringslag og kystgrundejere
Kommunen som kystgrundejer bør naturligvis betale for den hårde 
kystsikringen af egne grunde

Strandfodring
Betales af de der har nytte af strandfodringen - dvs. nytteværdi-
begrebet skal anvendes!



Tanker om betalingsmodel
i Gribskov kommune

• Kommune/Staten bør deltage i betaling af 
strandfodringen.

• Den del vi grundejere skal bidrage med skal 
fordeles så ingen rammes så hårdt, at det blot 
skaber modstand, men modsvarer den del der 
opnås rekreativt.

• Der skal sikres en finansieringsmodel der kan 
fordele byrden over f.eks. 25 år.

• Kystbeskyttelseslovens nuværende mulighed for at 
give lånegaranti og opkræve grundejernes bidrag 
via ejendomsskatterne skal fastholdes/forbedres.



Tidsplanen i Rådgiver udbuddet opererer med Hovedprojekt og udbud i December 2019



Vi arbejder på at skabe forståelse og tilslutning til 
en helhedsløsning
• Landliggernes paraplyorganisationer
• Samvirket af Nordsjællanske Dige- og 

Kystsikringslag
• Dansk Naturfredningsforening
• VisitDenmark Nordsjælland
• Fiskerne

Vi skal tage hensyn til hinandens prioriteringer, så 
vi kan stå sammen

Andre interessent-grupper



Adgang til Stranden er under pres



Klagenævnet arbejder hurtigere nu
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Vejudvalg Fase 1

Nedklipning af  Rosa Rogusa

er nu gennemført og oversigten

for passerende over Rågeleje

Strandvej er nu væsentligt forbed-

ret.

Her er det udfor Hoteltrappen 

med kig mod vest.



Vejudvalg Fase 1

Her er en farlig udgang til Rågeleje Strandvej, hvor de, som bruger den,

burde klippe beplantningen ned for at få bedre oversigt til trafikken på 

vejen. 



Vejudvalg Fase 1

Her er Rågeleje Strandvej mærket op til ’2 i 1 Vej’, så bilerne må trække ind 

mod midten, når der er cyklister og vente hvis der er modgående bilister.



Rågelejevej er nu fra byskiltet og ned til Lejet forsynet med græsarmeringssten,

der nu er en fin og god gangsti separeret fra den kørende trafik.

Vejudvalg

Fase 2



De flytbare chikaner opsat på Rågeleje Strandvej bliver permanente.

Vejudvalg Fase 2



Ny Byzone fra Vejby Strand til Tinkerup



Ny Byzone fra Vejby Strand til Tinkerup

• Byrådet vil genindføre de gamle skilte og hastigheder.



Ny Byzone fra Vejby Strand til Tinkerup

• Hastighedmåling viser bilister på Speed

o Ud af ca 500 kørte over 10% for stærkt på 2 i 1 vejen og får 
bøde

o Godt 5 står til et klip

o 1 til at miste kørekortet

• Derfor bliver hastighed og kampagner ved med at 
være et væsentligt indsatsområde for foreningen.



Rågeleje i midten af manglende 
prioriteringer fra Politikerne

• Manglende vedligeholdelse af Strandvejen

• Forringet offentlig transport

• Livsfarligt at køre på cykel til toget i Vejby

• Ingen afsatte midler til at imødekomme vores 
ønsker



Rågeleje i midten af manglende 
prioriteringer fra Politikerne

Forslag til den kommende bestyrelse:

Arbejde for at der ifm. vedligeholdelse af Strandvejen, 
hvor der ikke er cykelsti, gennemføres 2 i 1 vej på hele 
strækningen fra Smidstrup til Vejby Strand.

Etablering af fodgænger overgange ved P-pladsen i 
Rågeleje, Lille Orebjergvej, Rågeleje  Camping -
Strandgården og P-pladsen ved Heatherhill. Alle under 
hensyntagen til om lys på overgangene.



2 i 1 veje i Holland 
– det kan lade sig gøre
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Fra Administration til Aktivitet

Sidste år fik vi Basketball og første Champ



Fra Administration til Aktivitet

Kommunen holder deres løfte og kridter banen op…



Fra Administration til Aktivitet

Men vi skal alle sammen kunne være her – derfor regler…



Fra Administration til Aktivitet

Støtte til Foreningen Rågeleje Strand og Hvid Strand Gribskov



Fra Administration til Aktivitet

Morgenbrød og Pizza bod på P-pladsen



Fra Administration til Aktivitet

Glaspusteri på Stejlebakken?



Men hvad er det for en aktivitet?
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Generelt om forholdet til Kommunen:

Rågeleje & Udsholt Strand Grundejerlav

1. Trafikprojektet har kommunen nedlagt. Vores hidtidige kontakt person har søgt 
væk. Men vi er inviteret til møde i September, når trafiktællingerne er færdige.

2. Afviser at deltage i udviklings workshop med Kystdirektoratet ift. at effektivisere 
udbud og sagsbehandling – ved ikke at svare på invitation. 

3. Grundejer kontakt udvalget er reduceret til  et formelt informations udvekslende 
organ. Møderne reduceret til 2 om året.

4. Meget lidt støtte til aktiviteter for børn og unge i sommerlandet – kun 1 ansat.

5. Turisme udvalget er nedlagt og strategien fokuserer udelukkende på at få nye 
fastboende og udefra kommende turister.

6. Udfylder ikke deres tilsynspligt med overholdelse af servitutter og bygge regler i 
fornødent omfang (Erhvervs sommerhuse).



Det er valgår – kun stemmerne tæller….

Rågeleje & Udsholt Strand Grundejerlav
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1. Følge med i og påvirke projekt Nordkystens 
Fremtid via Kystbeskyttelse Gribskov.
• Betalingsmodel.
• Overflytning af kompetence til kommunerne.
• Task Force til de kommende vælgermøder.

2. Opprioritere spørgsmålet om mere sikker trafik 
på Strandvejen.

3. Afklare mulige vejbump i sommerperioden
4. Afklare om vi kan med-finansiere lys ved 

chikanerne. 
5. Finde nye former for at udvikle de lokale 

aktiviteter.

Arbejdet i den kommende periode



Valg til Gribvands bestyrelse



Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab
4. Godkendelse af budget
5. Fra Administration til Aktivitet. Aktivitetskatalog.
6. Indkomne forslag 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
8. Valg af revisor
9. Eventuelt.

Rågeleje & Udsholt Strand Grundejerlav





Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab
4. Godkendelse af budget
5. Fra Administration til Aktivitet. Aktivitetskatalog.
6. Indkomne forslag 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
8. Valg af revisor
9. Eventuelt.

Rågeleje & Udsholt Strand Grundejerlav



Rågeleje & Udsholt Strand Grundejerlav

Aktivitet Krav til 

omgivelser

Pris ide Ide til placering

Volley ball Sand og et net

Fodbold Jævn græsplæne - 2 mål

Petanquebane Se nedenfor Ved siden af basketkurv

Udendørs motionsakt Se nedenfor

Bænk Ved siden af basket kurv 

måske over ved åen

Hænge-ud-sted for 

unge

Hyggeligt, måske 

overdække, 

opladerstation, sidde 

møbler/hængekøjer

Måske en åben 

container?

Tæt på is-bod

Kajak hotel

Løbe-/motionsrute Rågeleje Nogle små præmier 

Næsten gratis

Forskellige ruter rundt i 

Rågeleje/Vejby

Ide katalog over aktiviteter i Rågeleje.



Rågeleje & Udsholt Strand Grundejerlav

Aktivitet Krav til 

omgivelser

Pris ide Ide til placering

Arrangerede 

orienteringsløb rundt i 

Rågeleje

De steder i Rågeleje vi 

gerne vil henlede folks 

opmærksomhed på

Nogle små præmier 

Næsten gratis

Forskellige ruter rundt i 

Rågeleje/Vejby

Basketkurv

Arrangerer turneringer

Vi skal sikre os, at der 

ikke er marked eller 

holder biler

Nogle små præmier 

Næsten gratis

Minigolf Større kuperet terræn og 

nogen til at administrer 

det

Sikkert meget dyr? Ved siden af Ved 

Stranden el. Søstjernen

legeplads Eksisterer på 

Campingpladsen

Gratis

Skal konfirmeres med 

ejeren

Ide katalog over aktiviteter i Rågeleje (fortsat).



1.

2.

3.

1. Parkeringspladsen
2. Bagved ‘Ved Stranden’
3. Cirkuspladsen (privat)
4. Ved campingpladsen ->



4.



Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab
4. Godkendelse af budget
5. Fra Administration til Aktivitet. Aktivitetskatalog.
6. Indkomne forslag 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
8. Valg af revisor
9. Eventuelt.

Rågeleje & Udsholt Strand Grundejerlav



Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab
4. Godkendelse af budget
5. Fra Administration til Aktivitet. Aktivitetskatalog.
6. Indkomne forslag 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
8. Valg af revisor
9. Eventuelt.

Rågeleje & Udsholt Strand Grundejerlav



Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab
4. Godkendelse af budget
5. Fra Administration til Aktivitet. Aktivitetskatalog.
6. Indkomne forslag 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
8. Valg af revisor
9. Eventuelt.

Rågeleje & Udsholt Strand Grundejerlav



Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab
4. Godkendelse af budget
5. Fra Administration til Aktivitet. Aktivitetskatalog.
6. Indkomne forslag 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
8. Valg af revisor
9. Eventuelt.

Rågeleje & Udsholt Strand Grundejerlav


