
Nordkystens Fremtid
Orienteringsmøde 23.02.17



1. Velkommen v. udvalgsformand Brian Lyck Jørgensen

2. Baggrund og status for kystbeskyttelsesprojektet v. direktør Astrid Ravnsbæk

3. Præsentation af det kysttekniske skitseprojekt v. COWI

4. Spørgsmål til det kysttekniske skitseprojekt

5. Den videre proces v. direktør Astrid Ravnsbæk

6. Opsamling ved borgmester Kim Valentin

7. Tak for i dag 

Dagsorden
 



Baggrund
Vores klimatiske virkelighed

● Kronisk erosion og akut erosion

● Stormen Bodil december 2013, Urd december 2016, stormflod januar 2017, …

● Kystdirektoratets kystanalyse september 2016: Nordkysten er under pres!

● Inden for de næste 25 år vil huse og kritisk infrastruktur være i fare for at 

styrte i havet

Foto: Søren Agerlund, Naturstyrelsen Nordsjælland



Baggrund
Samarbejde mellem de tre kommuner på Nordkysten

● Behovet for fælles løsning er ikke nyt, og der har tidligere været forsøg på en 
helhedsløsning

● Stormen Bodil 2013 - kalder på et nyt samarbejde

● 3 byråd mødes - beslutning om fælles aktion 2014 

● Fælles udviklingssekretariat 2015



Baggrund
Status for projektet

● Visionsprojekt, 2014

● Byrådsbeslutning i de tre kommuner om samarbejde, 2015

● Region H støtter projektets udvikling, 2015-17

● Juridisk risikovurdering, Horten 2016 

● Kystteknisk skitseprojekt, COWI, NIRAS, DHI og Hasløv & Kjærsgård, 2016 

● Byrådsbeslutning i de tre kommuner om godkendelse af det kysttekniske 

skitseprojekt og fortsat samarbejde, dec. 2016



Nordkystens Fremtid
Mulige kilder til finansiering

Finansieringen skal afklares i 2017:

● 1. række (kystbeskyttelsesloven)

● 1. række + op til 300 m (principbeslutning i de 3 byråd, 2015)

● Kommunen

● Kystfond

● Staten

● Kombination af de ovenstående



Nordkystens Fremtid
Procesplan 



Nordkystens Fremtid
Kystteknisk skitseprojekt

Præsentation v. Christian Helledie, COWI



Nordkystens Fremtid
Kystteknisk skitseprojekt

Spørgsmål til kystteknisk skitseprojekt?



Nordkystens Fremtid
Næste skridt

Igangsættes i 2017:

● Kystteknisk myndighedsprojekt og miljøvurdering 

● Ansøgning om tilladelse til at indvinde sand og miljøvurdering

● Model for bidragsfordeling og finansiering

Herefter:

● Myndighedsbehandling

● Høring

● Klageadgang



Nordkystens Fremtid
Tak for i dag!

Tak for i dag!

Følg med i projektet på hjemmesiden: 

www.gribskov.dk/nordkysten



Projektet er støttet af 

Region Hovedstaden og Greater Copenhagen
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