
Nordkystens Fremtid.
Notat  F3.1: Overblik over hidtidige udgifter til kystsikring i kystlag

Baggrund
Halsnæs, Gribskov og Helsingør Kommuner har vedtaget at arbejde sammen om sikring og 
udvikling af den nordsjællandske kyst under overskriften ”Nordkystens Fremtid”.

Det følger af den politisk vedtagne milepæls- og leveranceplanen, at administrationen skal 
undersøge de hidtidige udgifter til kystsikring i kystlag.

I dette notat fremlægge administrationen resultatet af undersøgelsen.

Sammenfatning
Samlet set bruges der millioner på kystsikring af nordkysten. Både private grundejere, men også 
de 3 kommuner og staten har udgifter hertil.

Samvirket af Nordsjællandske Dige- og Kystsikringslag har opgjort, at skaderne efter Bodil 
tilsammen kostede kystsikringslagene knapt 37 mio. kr. Der til skal påregnes en udgift på 
yderligere 37 mio. kr., som skal anvendes til forstærkninger af anlæg langs kysten.

Gribskov Kommune havde skader efter Bodil for ca. 7 mio. kr., primært til reparation af Rågeleje 
Strandvej. Både Halsnæs og Helsingør Kommuner havde udgifter til sikring efter Bodil, men i et 
betydeligt lavere omfang.

Staten (Naturstyrelsen Nordsjælland) havde udgifter for 7,4 mio. kr. efter Bodil.

Der er kystsikringslag i alle kommuner. Men der er også mange enkelte grundejere, som har 
kystbeskyttet deres ejendom, og hvor det ikke har været muligt at indsamle en samlet viden om 
udgifter til anlæg og drift.



Kyststrækning og kystsikringslag
Den samlede kyststrækning, som Nordkystens Fremtid handler om, er på ca. 60 km. Halvdelen er 
beliggende i Gribskov Kommune, mens den resterende anden halvdel er delt nogenlunde ligeligt 
mellen Halsnæs og Helsingør Kommuner. På omkring 24 km af strækningen, svarende til ca. 40%, 
er der kystsikringslag. Der ud over er der registreret en række kystsikringsanlæg, som ikke er 
omfattet af et lag. Det er typisk private grundejere, der har etableret kystsikring ud for deres 
ejendom.

Tabel 1: Fordelingen af kystsikringslag i de 3 kommuner
Kommune Antal kystsikringslag
Halsnæs Kommune 5
Gribskov Kommune 11
Helsingør Kommune 3
Total 19

Kommunernes bidrag til kystsikringslag
Halsnæs Kommune er medlem af 3 ud af 5 kystsikringslag. Gribskov Kommune er medlem af 9 lag 
ud af 11. Helsingør Kommune er medlem i alle 3 kystsikringslag.

I langt de fleste kystsikringslag betaler kommunerne 1/3 af udgifterne til laget, men der er alligevel
store variationer mellem lag og mellem kommunerne.

I Gribskov Kommune er andel af parter er typisk omkring 33%, men det svinger fra nul eller få 
procent, til over 50%. Gribskov Kommune betaler eksempelvis til et kystsikringslag for at sikre 
offentlighedens adgang til stranden, selv om kommunen ikke er grundejer på den pågældende 
strækning. Som modsætning hertil har Gribskov Kommune næsten halvdelen af parterne i 
Kystsikringslaget Rågeleje Øst. Begrundelsen herfor er tilsyneladende kommunen interesse i 
Rågeleje Strandvej.

I Halsnæs Kommune betaler kommunen 1/3 af udgifterne til to lag, og bidrager der ud over også 
som grundejer. I det sidste lag bidrager Halsnæs Kommune alene som grundejer.

I Helsingør Kommune bidrager kommunen udelukkende som grundejer, og der betales i henhold 
til en tinglyst partsfordeling. Det betyder i praksis, at Helsingør Kommune betaler en varierende 
andel af lagets drift, afhængig af hvor meget kommunen ejer.

I Halsnæs Kommune har Kystdirektoratet overtaget betalingsforpligtelserne i Hyllingebjerg-Liseleje
Kystbeskyttelseslag efter det tidligere Frederiksborg Amt. Kommunen er fortsat bidragsyder.

Gribskov Kommune har en række kommunale anlæg på kysten, som ikke er omfattet at 
kystsikringslag, og hvor kommunen alene afholder udgiften til drift og vedligeholdelse.

Nedenfor er en opgørelse over de 3 kommuners bidrag til kystsikringslag i 2015.

Tabel 2: kommunernes bidrag i 2015
Kommune Bidrag i kr. 2015



Halsnæs Kommune 300.000
Gribskov Kommune 480.000
Helsingør Kommune 360.000
Total 1.140.000

Staten (Naturstyrelsen Nordsjælland) er medlem i 2 lag i Halsnæs Kommune, 3 lag i Gribskov 
Kommune og 2 lag i Helsingør Kommune. Styrelsens udgifter til lagene fremgår af tabel 3.

Tabel 3: Statens bidrag i 2014 og 2015
Kommune Bidrag i kr. 2014 Bidrag i kr. 2015
Halsnæs Kommune 45.403 45.786

Gribskov Kommune 128.829 185.772

Helsingør Kommune 8.172 14.421

Total 182.404 245.979

Private bidrag til kystsikringslag
Det har ikke været muligt at skaffe en samlet opgørelse over økonomien i kystsikringslagene. 
Nogle steder er det kommunen der opkræver bidrag via ejendomsskattebiletten, mens det andre 
steder er lagene selv der står for opkrævning og administration. Der er store forskelle i måden at 
administrere kystsikringslag på. Nogle kystsikringslag, eksempelvis Kystsikringslaget Villingebæk 
Hage, lægger af princip ikke penge tilside til drift og vedligeholdelse via de årlige kontingenter, 
men fordeler udgifterne gennem en fordelingsnøgle og finansierer derfra udgifterne enkeltvis.

I 2012 opkrævede kystsikringslagene i Gribskov Kommune i alt 1,8 mio kr. fra medlemmerne, mens
Spodsbjerg Kystsikringslag i Halsnæs Kommune bruger årligt knapt ½ mio. kr. på kystsikring. I 2015 
opkræver Ålsgårde Kystsikringslag i Helsingør Kommune 1 mio. kr. til kystsikring.

Efter Bodil
Flere kystsikringslag har bekostet omfattende reparationer efter vinterstormen Bodil. Skader efter 
Bodil kostede tilsammen kystsikringslagene knapt 37 mio. kr. og dertil måtte yderligere 37 mio. kr. 
bruges til forstærkninger af anlæg. Dette svarer i alt til ca. 3.000 kr. pr. meter (meter 
kystsikringslag) og er godt 40 gange dyrere, end den årlige kontingentopkrævning i 2012.

Gribskov Kommune havde skader efter Bodil for ca. 7 mio. kr., primært til reparation af Rågeleje 
Strandvej. Både Halsnæs og Helsingør Kommuner havde udgifter til sikring efter Bodil, men i et 
betydeligt lavere omfang.

Staten (Naturstyrelsen Nordsjælland) har haft udgifter på 7,4 mio. kr. efter Bodil. Det er dels 
skader på styrelsens egne arealer (eksempelvis p-pladsen i Tisvildeleje) samt udgifter til 
kystsikringslag, hvor styrelsen er bidragspligtig. Således har styrelsens betalt 5,2 mio. kr. til 
reetablering ved Villingebæk. 

Det har ikke været muligt at få oplysninger om udgifterne til reparation eller udbedring af skader 
efter Bodil hos private grundejere.



De store skader efter Bodil, har haft konsekvenser for kystsikringslagenes partsbidrag. 
Partsbidraget for eksempelvis Gilbjerghoved Kystsikringslag i Gribskov Kommune, er for 2015 
fordoblet i forhold til bidraget i 2014. Kommunens andel hertil er derfor 200.000 kr. i 2015, hvor 
der i alt opkræves 400.000 kr. til kystsikring. Laget havde reparationer og behov for vedligehold for
omkring 1,2 mio. kr. efter Bodil.

Spodsbjerg Kystsikringslag i Halsnæs Kommune havde ekstra udgifter for omkring 650.000 kr. efter
Bodil.

Ålsgårde Kystsikringslag i Helsingør Kommune måtte i 2014 opkræve 2,8 mio. kr. ekstra efter 
skader fra Bodil. Lagets anlæg blev desuden renoveret for 7,5 mio. kr. tilbage i 2008.

Lånegaranti
Efter Bodil har en række kystsikringslag bedt kommunerne stille lånegaranti i forbindelse med 
vedligehold og forbedring af anlæg. Det drejer sig blandt andet om lag i Halsnæs og Gribskov 
Kommuner, mens det ikke har været aktuelt for kystsikringslag i Helsingør Kommune.

Særlige forhold
Administration har undersøgt, om der er særlige forhold, servitutter eller andre forpligtelser 
knyttet til den kommunale forpligtelse i de kystsikringslag, hvor kommunen bidrager økonomisk. I 
Gribskov Kommune er kommunen forpligtet til at afholde halvdelene af anlægsudgiften og 
halvdelene af den efterfølgende drift ved Klitgårdens Grundejerforening i Vejby. Administration 
har ikke på det foreliggende grundlag fundet lignende deklarationer eller forpligtelser i hverken 
Halsnæs eller Helsingør Kommuner (ud over den almindelige partsfordeling).

Naturstyrelsen Nordsjælland er bundet af en lignende forpligtelse ved Villingebæk.


