Indlæg på RUSG Generalforsamling 2022

Nordkystens Fremtid – opsummeret projektforløb og status
Orientering af Birgit Lund,
formand for ”Samvirket af Nordsjællandske Dige- og Kystsikringslag”
Indlæg på generalforsamling for ”Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav” (RUSG),
søndag den 12. juni 2022 på Restaurant Søstjernen
Birgit takkede for invitationen og angav, at det er rigtig hyggeligt at komme med hos RUSG gang på gang.
Sidste år var der en del positive ting at fortælle om projektet, hvor der siden opleves at have været lidt
grus i maskineriet. Birgit tog i status udgangspunkt i den officielle procesplan fra projektets hjemmeside:

Projektet er i dag i en afklarende fase. Procesplanen vil blive erstattet af en tids- og procesplan omkring
efteråret 2022, hvor forudsætningerne for at kunne lave en tidsplan forventes at være faldet på plads:
•

Miljøgodkendelser: Sidste år talte man meget om de særlige tilladelser, som ændringer i vand kræver
(nederste bjælke i tidsplan, ”Natura-2000 konsekvensvurdering”). Nu diskuterer man så, hvorvidt det
bliver nødvendigt at lave en fravigelsessag eller ej. Man har over samlede strækning fra Hundested til
Hillerød reduceret estimeret forbrug af sand fra 2,4 mil. tons til 1,55 mil. tons. Miljøstyrelsen leverer
indstilling til EU, om i hvilket omfang man kommer til at påvirke den naturlige blanding af sandbund
og stenbund, hvilket man så skal finde en løsning på. Med støtte fra rådgivere har man nået til den
konklusion, at det vil være nødvendigt at genoprette de stenrevler, der er i området. Således taler
man om at udpege alternative områder, hvilket stadig mangler en entydig fortolkning. Forskere fra
DTU har fået midler tildelt fra font, for at undersøge viden om, hvad der sker med stenrevene.

•

Økonomi og proces: De ivrige læsere af Frederiksborg Amtsavis så i februar måned tal for, at de
kompenserende foranstaltninger vil komme til at koste 164 mil kr., hvilket er mere end selve sandReferent: Myanne Olesen, RUSG bestyrelse
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fodringsprojektet, der i udgangspunktet forventes at koste 135 mil. Borgmestrene fra de berørte
kommuner (Gribskov, Helsingør og Halsnæs) angav samlet, at det høje beløb ikke kan få sin gang på
jorden, da kommunerne ikke vil have mulighed for at hive de penge op af lommen. Der blev arrangeret
et møde med Miljøministeren, der angav at ville medvirke til, at projekt bliver gennemført, og der blev
aftalt nedsættelse af en arbejdsgruppe, hvor Miljøstyrelsen og Kystdirektoratet deltager. Det var jo
en positiv udmelding, men siden har vi ventet, hvor første møde først blev afholdt 1. juni 2022, hvor
Miljøministeriet angav at ville afsætte ressourcer til intensiv vejledning og hjælp. Man arbejder nu
ufortrødent med alle de ting, der skal på plads. Kommuner og projektledelse har også taget fat på at få
afklaret en række spørgsmål, f.eks. hvorvidt kommunerne vil benytte sig af muligheden for at afskære
sig fra klageadgang. Det har man besluttet sig for, at det vil man ikke. Laver man arbejdet grundigt, bør
det ikke blive nødvendigt. Proces for fremsendelse af ansøgning er afklaret.
•

Organisering: Man forventer, at initialfodringen gennemføres i aktuelle struktur, hvor ansvaret
kommer til at ligge hos kommunerne. Det betyder at man for den da offentlige opgave kan undgå
at betale moms. Hvis man tilsvarende skal slippe for moms på vedligeholdelsen, så skal vedligehold
placeres i kommunalt regi. Dette også for at være i stand til at styre processen hos grundejerne, hvilket
kan anses som en reel grund til at placere det overordnede ansvar i kommunerne, hvilket Samvirket
blot ikke er kommet igennem med. Således dækkes pt. alene initialfodringen af kommunerne, hvorefter
der skal etableres lokale strandfodringslav i kommunerne. For effektivt at drive vedtagelse, omfang
og tidsplan for de kommende fodringer og vedligeholdelsesarbejdet, skal der etableres en ny struktur.
Det vil blive den enkelte grundejer, der bliver pålagt udgiften til vedligeholdet, hvor man så deler op i
områderne vest for Gilleleje og øst for Gilleleje, da der er meget stor forskel på forholdene og derfor
også på omkostningerne. Vest er væsentligt dyrere end Øst. De 4 strandfodringslav skal da være medlemmer i det overordnede lav. Denne indsats startes først op til august 2022, hvortil Samvirket har
udpeget deltagere fra alle kommuner samt også nogle private og selvstændigt organiserede. Birgit er
med for Gribskov Vest, og en anden repræsenterer Gribskov Øst.

•

Puljeansøgning: I 2020 blev en ansøgning om støtte fra puljemidler accepteret med et tilskud på
20 mio. kr. (50% af puljen), der fordeles jævnt mellem kommunerne ift. omkostninger. Der er et
positivt incitament, at der også i 2021 er opnået en yderligere tildeling puljemidler på 21,374 mil.
Puljemidlerne vil fortsat være stigende (90 mil. 2022 og 150 mil. i hhv. 2023 og 2024), hvor der også
vurderes at være rimelig chance for, at der igen tildeles midler til projektet. Man vil fordele tildelte
puljemidlerne efter, hvor store anlægsomkostningerne bliver i hver enkelte kommune. På baggrund
af også tidligere puljetildelinger, er der meget på højkant, hvilket medvirker til, at det nu opleves
vanskeligere at nedlægge projektet. Umiddelbart forventes en stor del af anlægsomkostningerne
dækket af puljemidler, mens vedligeholdelsesomkostninger stadig lander lokalt. Udfordring er, at
puljemidler normalt skal bruges indenfor 5 år, og når vi det? Perioden forventes dog forlænget.

•

Pris: Efter tilskud og eksisterende puljer forventes strandgrundsejere med en grund på 25 m at skulle
betale kr. 19.000 til anlæg og initialfodring og så kr. 9.200 inkl. moms i årlig vedligeholdelse. Der er
stadig en række forhold, der ikke er afklaring på, hvor der er en række kendte problemstillinger (f.eks.
for tekniske anlæg, og hvordan fordeles omk. mellem grundejer og kommune, hvor der er strandvej).

•

Tidsplan: Sidste år blev angivet, at strandfodringen nok ville komme i gang i vinteren 2023-2024, hvor
der er indtrådt yderligere forsinkelse, forventeligt endnu et år. Der er stadig tale om en lang proces.
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