Nordkystens Fremtid – Status maj 2022
Møde med miljøministeren
Det har vist sig, at projektet vil have en påvirkning på de to naturtyper i
udpegningsgrundlaget, stenrev og sandbanke, i Natura 2000 område 195,
Gilleje Flak og Tragten. Det betyder, at der skal udarbejdes en
konsekvensvurdering og en beskrivelse af, hvordan der kan kompenseres for
den påvirkning projektet har. Der er i 2021 kommet en ny vejledning om
fravigelse, som anviser forskellige muligheder.
På den baggrund blev der tidligere på året holdt møde med Miljøministeren, på
opfordring af borgmestrene i de 3 kommuner. Det blev på mødet aftalt, at der
nedsættes en fælles arbejdsgruppe, der skal samarbejde om håndteringen af
fravigelsen og sikre fremdriften i projektet.
Rollerne i arbejdet er fordelt således, at det er bygherre (Nordkystens
Fremtid), der har ansvaret for at udarbejde det nødvendige grundlag til brug
for en fravigelsesprocedure. Det er kommunerne som kystmyndighed, der skal
give tilladelse til fravigelsen og ministeriets rolle i denne sag er at vejlede og
orientere EU-kommissionen.
Tidsplan
Der er desværre ingen tvivl om, at processen omkring konsekvensvurderinger
og fravigelse fortsat har en afgørende betydning for, hvornår projektet kan
realiseres.
Den nuværende tidsplan er senest opdateret i december 2021 (PowerPointpræsentation (helsingor.dk)), og opdateres løbende, efterhånden som der
træffes nærmere aftaler med myndighederne om Natura 2000-processen.
I mellemtiden arbejder Nordkystens Fremtid videre med at gøre alle øvrige
dele af projektet klar til en myndighedsbehandling.
Indvinding af råstof
Der blev i efteråret 2020 indsendt ansøgning om indvindingstilladelse af sand i
to områder i Kattegat med tilhørende Miljøkonsekvensvurdering. Nordkystens
Fremtid har efterfølgende arbejdet med at besvare spørgsmål indkommet i
forbindelse med partshøringen og med supplerende oplysninger.
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Herudover er der udarbejdet en analyse af, hvor det er muligt at indhente ral
til projektet. På nuværende tidspunkt er forventningen, at der findes ral i den
nødvendige mængde og kvalitet i et marint indvindingsområde syd for Samsø.
Nye projektdeltagere
Der har det seneste halve år været udskiftning i både den politiske
styregruppe, som følge af kommunalvalget, i den administrative styregruppe
og i projektgruppen.
Den gældende organisationsplan med oversigt over projektdeltagerne findes
her: https://nordkysten.helsingor.dk/media/krtpsqzh/organisationsdiagramnordkystens-fremtid-opdateret-maj-2022.pdf
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