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Indledning
Halsnæs, Helsingør og Gribskov Kommune har besluttet, at undersøge mulighederne for at lave en
fælles kystsikring på nordkysten af Sjælland. Den primære udfordring et at tilbageføre sand, som
over mange år er forsvundet fra kysten pga den måde man har lavet kystsikring på hidtil. Sandet
skal således sprøjtes ind på kysten, hvorfra det spreder sig langs kysten. Sandfodring vil således
være den primære måde at sikre mod kommende storme, og det er den kystsikringsmetode
Kystdirektoratet anbefaler, og nu også stiller krav om, at man bruger i et vist omfang.
Det er store mængder sand, der skal til. Da sandet naturligt bevæger sig fra vest mod øst, giver det
mening at etablere en fælles sandfodring, som strækker sig over kommunegrænser og på tværs af de
ca. 30 små kystlag. De tre kommuner fik i fællesskab udarbejdet et skitseprojekt i efteråret 2014 –
Nordkystens Fremtid. En samlet løsning er i dette skitseprojekt skønnet til ca. 140 millioner kroner
for sandfodringen. Derudover har skitseprojektet vist mulighederne for også at forbedre de
rekreative tilbud langs kystens hotspots, hvor man kan lave lokale projekter med et rekreativt sigte.
De tre kommuner har godkendt en milepælsplan for arbejdet hen i mod en fælles løsning. Den
tværkommunale projektgruppe giver med dette notat mulighed for en politisk diskussion af
retningen for en fælles betalingsmodel. Notatet er opbygget, så en række økonomiske konsekvenser
af dette valg fremgår tydeligt. Det er valgt at lave 4 hovedmodeller, som alle bygger på en række
fælles forudsætninger. Ønskes kombinationer af de 4 hovedmodeller eller helt nye varianter kan
disse belyses i et nyt notat.
Såfremt der politisk kan peges på én model vil denne model bliver kvalitetstjekket i forhold til de
store mængder data og de beregninger, som er lavet for at kunne lave dette notat. Dernæst kan man
lave forskellige variationer af denne model frem mod et endeligt valg af betalingsmodel. Blandt
andet vil der skulle laves en ekstern juridisk vurdering af modellen, hvor det skal vurderes om en
sådanne model overholder lovgivningens krav til nytteværdi.
Der kan opstilles en lang række af modeller, men det vurderes at de 4 hovedmodeller kan give det
nødvendige sammenligningsgrundlag for at byådene i de tre kommuner kan diskutere, hvilken
retning man ønsker et forslag til endelig betalingsmodel. For yderligere at kvalificere denne
diskussion er der udformet to sammligningsmodeller, som man kan holde hovedmodellerne op
imod. Den ene model viser udgifterne for de forskellige parter såfremt, man skulle vælge alene at
pege på grundejerne i første række til at betale. Den anden sammenligningsmodel viser
udgiftsniveauet for parterne såfremt man skulle vælge en model, hvor første række betaler 50%,
anden række 45% og kommunerne samlet bidrager med 5% som et særligt drifttilskud.

Resumé
Notatet tager udgangspunkt i en fælles basismodel, hvor en række forudsætninger er éns for alle 4
modeller. Dernæst skiller modellerne sig i 4 varianter, som har to principielle dimensioner
indbygget.
1. Ønsker kommunerne at bidrage med et beløb ud over deres ansvar som grundejer?
Begrundelsen for dette skulle være, at en fælles model for kystbeskyttelse med stor
sandsynlighed vil underbygge ambitionen om at sikre en fortsat vækst i turisme-erhverv.
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2. Hvordan skal man udpege det ”bagland”, der har nytteværdi af projektet, og som derfor skal
være med til at betale til en løsning? Dette kan der laves mange modeller for, men i dette
notat er 2 retninger vist. Den ene mulighed er, at alle indenfor en afstand på 300 meter fra
kysten skal betale – også i byzoner. Den anden mulighed som er belyst bygger på, at det kun
er matrikler i sommerhuszonerne, der skal bidrage – til gengæld ned til 3 km i landet
(kystnærhedszonen)
Ønsker kommunerne ikke at bidrage ekstra meget er en model belyst, hvor grundejere i første række
betaler den halvdel, mens baglandet betaler den anden halvdel. Dette giver i alt 4 modeller, der kan
opstilles på følgende måde:
De tre kommuner binder sig
til at bidrage med en part på
en 1/3 til betalingen de
kommende 25 år. Dette vil
blive lagt oven i
kommunernes andel som
grundejere
Baglandet defineres til at
være matrikler i byzone og
sommerhuszone med en
kystafstand under 300m.
Matrikler i landzone fritages i
baglandsbetalingen
Baglandet udgøres kun af
matrikler i sommerhuszoner
indenfor kystnærhedszonen
(3 km)

Betalingen fordeles 50/50
mellem grundejere i første
række og baglandet

Hovedmodel 1

Hovedmodel 2

Hovedmodel 3

Hovedmodel 4

Årlig udgift i 25 år for kommuner og stat
Hovedmodel 1
Hovedmodel 2
(uden fondsmidler)

Hovedmodel 3

Hovedmodel 4

Halsnæs

2,9 mill. kr./år

0,4 mill. kr./år

2,8 mill. kr./år

0,3 mill. kr./år

Gribskov

5,7 mill. kr./år

0,8 mill. kr./år

5,7 mill. kr./år

0,7 mill. kr./år

Helsingør

3,3 mill. kr./år

1,0 mill. kr./år

3,2 mill. kr./år

0,9 mill. kr./år

Staten

2,1 mill. kr./år

3,1 mill. kr./år

2,1 mill. kr./år

3,1 mill. kr./år
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Årlig udgift i 25 år for private matrikler
Hovedmodel 1
(uden
fondsmidler)

Hovedmodel 2

Hovedmodel 3

Hovedmodel 4

Private matrikler i
5.270 kr./år
første række i
(1.497 matrikler)
gennemsnit pr. år

7.905 kr./år
5.270 kr./år
(1.497 matrikler) (1.497 matrikler)

7.905 kr/år
(1.497 matrikler)

Private matrikler i
1.911 kr./år
baglandet i
(6.956 matrikler)
gennemsnit pr. år

2.867 kr./år
(6.956 matrikler)

711 kr./år
(22.035 matrikler)

474 kr./år
(22.035
matrikler)

4 hovedmodeller for en samlet betalingsmodel
Når man skal vælge betalingsmodel for betalingen af en fælles kystbeskyttelse på nordkysten er det
i bund og grund et spørgsmål om at finde en fair betalingsmodel inden for lovens rammer. Dette er
dog en vanskelig øvelse for hele nordkysten på én gang, da kysten har en række forskelligheder,
som vil kunne udfordre ambitionen om at lave en fælles fair betalingsmodel.
En fælles betalingsmodel giver dog mening fordi nordkysten er samme type – en erosionskyst.
Første række langs kysten har primært et behov for at kystsikre deres ejendomme, mens
grundejerne i baglandet vil have en interesse i at strandene ikke forsvinder og at der er fri passage til
kysten og langs med stranden. Derudover har samfundet som helhed interesse i at beskyttelsen og
benyttelsen af kysterne har en høj kvalitet både som en fælles værdi, og da det i sidste ende har
betydning for den lokale økonomi.
De fire hovedmodeller bygger alle på en række forudsætninger, som har en uundgåelig indbygget
usikkerhed. Det er valgt at ”låse” en række forudsætninger, som således er éns for alle 4 hovedmodeller. Dette for at skabe et mere simpelt sammenligningsgrundlag, når man skal vælge
hovedmodel. De fire hovedmodeller bygger på forskellige fordelinger mellem de potentielle
betalingsparter. Man kan lave andre modeller, hvor man fordeler efter andre principper, og hvor
man vil kunne kombinere forskellige elementer anderledes.
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Tekniske forudsætninger, som er éns for alle 4 hovedmodeller
Nedenfor er vist de forudsætninger, som er éns for alle 4 hovedmodeller i dette notat. Nederst i
notatet er der lavet en indledende følsomheds-analyse, der viser, hvordan disse låste forudsætninger
kan have betydning såfremt de ændrer sig væsentligt.
Forudsætning

Kommentar

Samlet anlægssum sættes til 200 millioner kr.
Dertil kommer en renteudgift som i skemaerne
nedenfor sammen med anlæggsummen udgør
udgifter til ”anlæg” over 25 år

Anlægssummen vil være usikker helt frem til
kontraktunderskrift med det vindende tilbud.
Anlægssummen sættes højt, men man kan
ikke udelukke at den endelige anlægssum vil
være højere endnu. Det er dog mest
sandsynligt at den vil kunne blive lavere end
200 millioner kroner ud fra de mængder og
priser, som er brugt i skitseforslaget
Nordkystens Fremtid, hvor overslaget er på
140 millioner kr. De 60 millioner kr. som er
lagt oveni den estimerede pris i kan bruges
som buffer i forhold til stigning i
enhedspriser, eller til at anlægge hård
kystsikring i det omfang det vurderes, at
sandet ikke er tilstrækkeligt.

Vedligeholdelse regnes som ”drift” seperat

Anlægssummen i dette notat indeholder ikke
udvikling af de hotspots, som er beskrevet i
skitseforslaget Nordkystens Fremtid.
Årlig vedligeholdelse: 10 % = 20 millioner
kroner

Den årlige vedligeholdelse er vanskelig at
forudsige lige nu, da der er tale om en ny
kystsikringsmetode for nordkysten.
Vedligeholdelsen skal være så lav som
muligt, men dette må ikke betyde at anlægget
overdimensioneres. Balancen mellem anlæg
og vedligeholdelse vil blive et
omdrejningspunkt i et kommende
udbudsmateriale.

Driftsperioden sættes til 25 år

Driftsperioden kan sættes til flere eller færre
år, men 25 år er en driftsperiode, som ofte
bruges i OPP og lignende. Skal der skaffes
finansiering via fx kommunekredit vil lånet
typisk kunne optager for 25 år. Skal der laves
privat lånefinansiering kan dette typisk laves
for 30 år

Kalkulationsrenten fastsættes til 3%

Kalkulationsrenten har stor betydning for,
den årlige udgift i 25 år. Den sættes til 3%,
og indregnes i den årlige udgift.
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I første række betaler man pr. kystmeter man ejer

Man betaler til sikring af grund og bliver
fritaget for at betale til strandens rekreative
værdi. Betalingen sker pr. kystmeter, da man
skal beskytte sin ejendom.

I baglandet betaler man pr. matrikel man ejer

Man betaler for, at der er mulighed for at
komme til en attraktiv kyst med badestrande
og mulighed for at færdes på stranden.

Betalingen i baglandet er ”gradueret”

Man kan argumentere for forskellige grænser
for hvor langt ”baglandet” strækker sig. For
alle 4 modeller gælder, at jo længere bagud
man strækker grænsen for baglandet des
mere vil udgiften pr. matrikel i baglandet gå
ned for alle matrikler – der vil nemlig være
flere til at betale.
For alle 4 modeller gælder, at man i
baglandet betaler en andel efter afstand til
kysten, hvilket regnes ud efter, hver matrikels
centruide (matematisk midtpunkt). Jo tættere
man er på kysten – des mere skal man betale

Daglig vande er udgangspunktet for at regne
afstand til kyst

Hvor starter kysten? I denne model er
afstanden til kysten beregnet ud fra den linje,
hvor havet gennemsnitlig rammer stranden.

Sekundær vægtning
Strandmatrikel = 0,2
Semiførsterække = 0,8

Strandmatrikel er en forholdsvist værdiløs
matrikel i forreste række
Semiførste er en matrikel med en værdi på –
fx bolig og som ligger ud til kysten, men som
har fx en sti eller en strandmatrikel foran
Med denne vægtning betaler man det samme
som grundejer i første række, hvad enten ens
grund er i byzone eller i sommerhuszone.

Vægtning af zonestatus for 1. række matrikler:
Byzone = 1
Sommerhus = 1
Landzone = 0,5

Til gengæld gives der rabat for en grund, der
ligger i landzone. Dette skyldes, at værdien
af disse arealer er væsentligt lavere end
matrikler, som er eller kan udnyttes til
beboelse i form af sommerhus eller
helårsbolig
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Tekniske forudsætninger, som er éns for Hovedmodel 1 og 2
Forudsætning

Kommentar

Vægtning af zonestatus for baglandsmatrikler:
Byzone = 0,5
Sommerhus = 1
Landzone = 0

Med denne vægtning udgøres baglandet af
matrikler i både sommerhuszoner og langs
kystens byer, mens man ikke betaler for en
baglandsmatrikel i landzone.

Baglandet = grundejere, som har matematisk
midtpunkt (centruide) på matrikel indenfor 300
meter af daglig vande i udgangsåret 2014 år.

En grænse på 300 meter kan være ét bud
blandt flere i forhold til at sige, hvor
nytteværdien for baglandet stopper. De 300
meter, er her valgt pga. notat udarbejdet af
KU, som viser, at værdien af bedre strande
har størst betydning indenfor 300 meter.
Undtaget er matrikler, som ikke har
benyttelseskode til bolig eller fritidshus
(sommerhus)

Tekniske forudsætninger, som er éns for Hovedmodel 3 og 4
Forudsætning

Kommentar

Vægtning af zonestatus for baglandsmatrikler:
Byzone = 0
Sommerhus = 1
Landzone = 0

Med denne vægtning er baglandet reduceret
til kun at omfatte matrikler, der ligger i
sommerhuszoner og som har mindre en 3 km
til kysten (kystnærhedszonen)
Alle matrikler i sommerhuszoner skal således
fordele baglandsandelen. Man betaler i
forhold til det antal meter man har til havet
fra matriklens centruide. De matrikler som er
tættest på havet betaler mest.

Baglandet

I hovedmodel 3 og 4 udgøres baglandet af
matrikler, der ligger i sommerhuszoner langs
kysten. I dette tilfælde er der taget
udgangspunkt i den logik, at sommerhuse
netop er placeret ved kysten pga. kystens
herlighedsværdig, hvilket ikke har været den
væsentligste baggrund for byernes udvikling.
Kystnærhedszone – 3 km
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Hovedmodel 1: Første række, bagland og kommuner deler. Bagland =
Alle zoner til 300 m
Hovedmodel 1 bygger på at både første række, baglandet og kommunerne betaler en 1/3 hver.
Kommunerne betaler således både som grundejer og som repræsentant for samfundets interesse i en
attraktiv kyst som helhed.
Hovedmodel 1 vurderes, at være den mest sandsynlige at opnå ekstern støtte fra fonde og puljer til,
da også kommunen er direkte involveret, og der er mulighed for at arbejde med kystbenyttelse ud
over den primære kystbeskyttelse. Dette er dog ikke lagt ind i beregningerne.
De økonomiske nøgletal er først vist uden ekstern støtte og efterfølgende med ekstern støtte på 50
millioner kroner til anlæg.
Hovedmodel 1 (uden fondsmidler)
Vurdering
af
modellens
styrker

•

Vurdering
af
modellens
svagheder

•

•
•

•

En simpel model, som kan gennemføres på tværs af forskelle i de enkelte
kommuner
Modellens bagkant ved 300 meter bygger på notat fra KU
Kommunerne betaler både som grundejere og som lokalsamfund, der er
afhængig af en attraktiv kyst, hvilket kan opfattes som rimeligt, og som kan
øge sandsynligheden for at eksterne fonde også vil være interesseret i
projektet
Nogle borgere vil føle sig ekstra-beskattet i forhold til andre borgere, fordi
områder med helårsboliger i byerne også skal betale
300 meter linjen kan diskuteres – holder den i en klagesag?

Hovedmodel 1 (uden fondsmidler)
1. Række

Baglandet

De 3 kommuner
tilsammen udover som grundejer

Andel Anlæg

33,3%

33,3%

33,3%

0,0%

Beløb Anlæg

94,6 mio kr

94,6 mio kr

94,6 mio kr

0

33,3%

33,3%

33,3%

-

6,7 mio kr

6,7 mio kr

6,7 mio kr

-

10,5 mio kr

10,5 mio kr

10,5 mio kr

-

Andel Drift
Beløb – Årlig drift
Årlig udgift til både anlæg
og drift i 25 år
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Hovedmodel 1 (uden fondsmidler)
Bidragspart

Andel af anlæg

Beløb

1. Række private grundejere

22,6%

64,2 mio kr

1. Række kommunen som grundejer

4,1%

11,6 mio kr

1. Række staten som grundejer

6,6%

18,8 mio kr

Baglandet private

32,8%

93, mio kr

Baglandet kommunen

0,5%

1,5 mio kr

Baglandet staten

0,1%

0,2 mio kr

33,3%

94,6 mio kr

Fonde, Regionale eller statslige puljer

0,0%

0, mio kr

Samlet

100%

283,8 mio kr

Første række

Baglandet

Kommunekasserne
Kommunerne som lokalsamfund
Fonde og puljer

Hovedmodel 1 (uden fondsmidler)
Halsnæs
Kommune

Gribskov
Kommune

13,7%

27,5%

15,7%

10,0%

Årlig udgift i 25 år - anlæg +
drift

2,9 mio kr

5,7 mio kr

3,3 mio kr

2,1 mio kr

Heraf årlig udgift som grundejer

0,2 mio k r

0,5 mio k r

0,7 mio k r

2,1 mio k r

Heraf årlig udgift som drifttilsk ud

2,6 mio k r

5,2 mio k r

2,6 mio k r

-

Andel af samlet udgift

Helsingør
Kommune

Staten

Figur 1.1 nedenfor viser, hvordan matriklerne i første række skal bidrage til en samlet løsning
såfremt man vælger hovedmodel 1. Det fremgår at udgiften pr. matrikel for de fleste matrikler vil
sprede sig, men for de fleste matrikler vil man skulle under 6.000 kr. om året i 25 år.

Figur 1.1: Hvad skal man betale pr. privat matrikel i første række?
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Figur 1.2 nedenfor viser, hvordan matriklerne i baglandet skal bidrage til en samlet løsning såfremt
man vælger hovedmodel 1. Det fremgår at udgiften pr. matrikel for de fleste matrikler vil sprede
sig, men for de fleste matrikler vil man skulle under 3.000 kr. om året i 25 år.

Figur 1.2: Hvad skal man betale pr. privat matrikel i baglandet?
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Hovedmodel 1 - med støtte på 50 millioner til anlæg
Nedenfor vises, hvordan udgifterne vil fordele sig såfremt, det skulle lykkes, at opnå en
medfinansiering af anlægget på 50 millioner kroner
Hovedmodel 1 (med fondsmidler)
1. Række

Baglandet

De 3 kommuner tilsammen*

Puljer/fonde

Andel Anlæg

33,3%

33,3%

10,0%

23,3%

Beløb Anlæg

94,6 mio kr

94,6 mio kr

28,4 mio kr

46,7 mio kr

43,5%

43,5%

13,0%

-

8,7 mio kr

8,7 mio kr

2,6 mio kr

-

12,5 mio kr

12,5 mio kr

3,7 mio kr

-

Andel Drift
Beløb – Årlig drift
Årlig udgift til både
anlæg og drift i 25 år

Hovedmodel 1 (med fondsmidler)
Bidragspart

Andel af anlæg

Beløb

1. Række private grundejere

17,0%

48,2 mio kr

1. Række kommunen som grundejer

3,1%

8,7 mio kr

1. Række staten som grundejer

5,0%

14,1 mio kr

Baglandet private

24,6%

69,7 mio kr

Baglandet kommunen

0,4%

1,1 mio kr

Baglandet staten

0,0%

0,1 mio kr

25,0%

71, mio kr

Fonde, Regionale eller statslige puljer

25,0%

50, mio kr

Samlet

100%

262,9 mio kr

Første række

Baglandet

Kommunekasserne
Kommunerne som lokalsamfund
Fonde og puljer

12/39

Nordkystens Fremtid
4 betalingsmodeller – Andet udkast til notat

maj/juni 2015

Hovedmodel 1 (med fondsmidler)
Halsnæs
Kommune

Gribskov
Kommune

13,7%

27,5%

15,7%

10,0%

Årlig udgift i 25 år - anlæg +
drift

2,6 mio kr

5,2 mio kr

3, mio kr

1,9 mio kr

Heraf årlig udgift som grundejer

0,2 mio k r

0,5 mio k r

0,6 mio k r

1,9 mio k r

Heraf årlig udgift som drifttilsk ud

2,4 mio k r

4,8 mio k r

2,4 mio k r

-

Andel af samlet udgift

Helsingør
Kommune

Staten

Figur 1.1.a nedenfor viser, hvordan matriklerne i første række skal bidrage til en samlet løsning
såfremt man vælger hovedmodel 1, og der opnås støtte på 50 millioner kroner til anlægget. Det
fremgår at udgiften pr. matrikel vil sprede sig, men for de fleste matrikler i første række vil man
skulle betale under 6.000 kr. om året i 25 år.

Figur 1.1.a: Hvad skal man betale pr. privat matrikel i første række?

Figur 1.2.a nedenfor viser, hvordan matriklerne i baglandet skal bidrage til en samlet løsning
såfremt man vælger hovedmodel 1, og man opnår en støtte på 50 millioner til anlæg. Det fremgår at
udgiften pr. matrikel for de fleste matrikler vil sprede sig, men for de fleste matrikler vil man skulle
betale under 3.000 kr. om året i 25 år.
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Figur 1.2.a: Hvad skal man betale pr. privat matrikel i baglandet?

Hovedmodel 2: Første række og baglandet deler. Bagland = alle zoner til
300 m
Hovedmodel 2
Vurdering
af
modellens
styrker

•

Vurdering
af
modellens
svagheder

•

•

•

Modellen bygger på intentionen i kystbeskyttelses-lovgivningen, hvor
kystsikring alene er op til grundejerne langs kysten at finansiere
Modellen medtager alle grundejere indenfor 300 meter af kysten. Dog
betaler man for en bygrund kun halvdelen af en tilsvarende grund i
sommerhusområderne. Denne rabat gives, da boliger i byen ikke kun er
placeret pga. kystens herlighedsværdi
Modellen indeholder ikke et drifttilskud fra kommunekasserne eller fra
statskassen, selvom det offentlige også har fordele af en mere attraktiv kyst,
som grundlag for vækst i turisme-erhverv. Det offentlige betaler derfor alene
for de grunde de ejer.
Baglandsdefinitionen i denne model betyder, at også borgere i byerne vil
skulle betale. De får 50% rabat i forhold til sommerhusejere i baglandet, men
disse borgere vil kunne opfatte det som urimeligt og vanskeligt at forstå, at
den ene del af en by skal betale, mens den anden del af den samme by
slipper for at bidrage
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1. Række

Baglandet

De 3 kommuner
tilsammen udover som grundejer

Andel Anlæg

50,0%

50,0%

0,0%

0,0%

Beløb Anlæg

141,9 mio kr

141,9 mio kr

0, mio kr

0

50,0%

50,0%

0,0%

-

10, mio kr

10, mio kr

0, mio kr

-

15,7 mio kr

15,7 mio kr

0, mio kr

-

Andel Drift
Beløb – Årlig drift
Årlig udgift til både anlæg
og drift i 25 år

Puljer/fonde

Hovedmodel 2
Bidragspart

Andel af anlæg

Beløb

1. Række private grundejere

33,9%

96,3 mio kr

1. Række kommunen som grundejer

6,1%

17,3 mio kr

1. Række staten som grundejer

10,0%

28,3 mio kr

Baglandet private

49,1%

139,5 mio kr

Baglandet kommunen

0,8%

2,2 mio kr

Baglandet staten

0,1%

0,2 mio kr

0,0%

0, mio kr

Fonde, Regionale eller statslige puljer

0,0%

0, mio kr

Samlet

100%

283,8 mio kr

Første række

Baglandet

Kommunekasserne
Kommunerne som lokalsamfund
Fonde og puljer
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Hovedmodel 2
Halsnæs
Kommune

Gribskov
Kommune

Helsingør
Kommune

1,2%

2,5%

3,2%

9,9%

Årlig udgift i 25 år - anlæg +
drift

0,4 mio kr

0,8 mio kr

1, mio kr

3,1 mio kr

Heraf årlig udgift som grundejer

0,4 mio k r

0,8 mio k r

1, mio k r

3,1 mio k r

Heraf årlig udgift som drifttilsk ud

0, mio k r

0, mio k r

0, mio k r

-

Andel af samlet udgift

Staten

Figur 2.1 nedenfor viser, hvordan matriklerne i første række skal bidrage til en samlet løsning
såfremt man vælger hovedmodel 2. Det fremgår at udgiften pr. matrikel vil sprede sig, men for de
fleste matrikler i første række vil man skulle betale under 9.000 kr. om året i 25 år. Det ses at
enkelte matrikler vil skulle betale over 15.000 kr. Dette kan være enkeltmandsejede, men ofte er der
tale om matrikler ejer af grundejerforeninger.

Figur 2.1: Hvad skal man betale pr. privat matrikel i første række?
(interval=500 kr.)

Figur 2.2 nedenfor viser, hvordan matriklerne i baglandet skal bidrage til en samlet løsning såfremt
man vælger hovedmodel 2. Det fremgår at udgiften pr. matrikel vil sprede sig, men for de fleste
matrikler i første række vil man skulle betale under 3.000 kr. om året i 25 år.
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Figur 2.2: Hvad skal man betale pr. privat matrikel i baglandet?
(interval=250 kr.)

Hovedmodel 3: Første række, baglandet og kommunerne deler. Bagland
= sommerhuszoner med under 3000m til kyst
Hovedmodel 3
Vurdering
af
modellens
styrker

•

Vurdering
af
modellens
svagheder

•

•

Modellen hviler på tidligere amtslig logik om, at sommerhuse primært er
placeret ved nordkysten pga kystens herlighedsværdi
Kun grundejere i byerne i første række bidrager pga. deres behov for
beskyttelse. Grundejerne i byerne betaler alene via deres skat, og er dermed
sidestillet med alle andre borgere i kommunen
Kommunerne er ikke forpligtiget til at betale mere end deres ejerskab til
grunde medfører. Alligevel bidrager kommunerne i denne model et særskilt
og betragteligt beløb, hvilket kan være svært at prioritere pga det generelle
økonomiske pres, som kommunerne er underlagt pga. bl.a. demografiske
ændringer.
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Hovedmodel 3
1. Række

Baglandet

De 3 kommuner
tilsammen udover som grundejer

Andel Anlæg

33,3%

33,3%

33,3%

0,0%

Beløb Anlæg

94,6 mio kr

94,6 mio kr

94,6 mio kr

0

33,3%

33,3%

33,3%

-

6,7 mio kr

6,7 mio kr

6,7 mio kr

-

10,5 mio kr

10,5 mio kr

10,5 mio kr

-

Andel Drift
Beløb – Årlig drift
Årlig udgift til både anlæg og drift i 25 år

Puljer/fonde

Hovedmodel 3
Bidragspart

Andel af anlæg

Beløb

Første række
1. Række private grundejere

22,6%

64,2 mio kr

1. Række kommunen som grundejer

4,1%

11,6 mio kr

1. Række staten som grundejer

6,6%

18,8 mio kr

Baglandet private

33,2%

94,1 mio kr

Baglandet kommunen

0,1%

0,4 mio kr

Baglandet staten

0,0%

0,1 mio kr

33,3%

94,6 mio kr

Fonde, Regionale eller statslige puljer

0,0%

0, mio kr

Samlet

100%

283,8 mio kr

Baglandet

Kommunekasserne
Kommunerne som lokalsamfund
Fonde og puljer
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Hovedmodel 3
Halsnæs
Kommune

Gribskov
Kommune

Helsingør
Kommune

Andel af samlet udgift

13,5%

27,4%

15,5%

10,0%

Årlig udgift i 25 år - anlæg + drift

2,8 mio kr

5,7 mio kr

3,2 mio kr

2,1 mio kr

Heraf årlig udgift som
grundejer

0,2 mio k r

0,5 mio k r

0,6 mio k r

2,1 mio k r

Heraf årlig udgift som drifttilsk ud

2,6 mio k r

5,2 mio k r

2,6 mio k r

-

Staten

Figur 3.1 nedenfor viser, hvordan matriklerne i første række skal bidrage til en samlet løsning
såfremt man vælger hovedmodel 6. Det fremgår at udgiften pr. matrikel vil sprede sig, men for de
fleste matrikler i første række vil man skulle betale under 6.000 kr. om året i 25 år. Det ses at
enkelte matrikler vil skulle betale over 15.000 kr. Dette kan være enkeltmandsejede, men ofte er der
tale om matrikler ejer af grundejerforeninger.

Figur 3.1: Hvad skal man betale pr. privat matrikel i første række?

Figur 3.2 nedenfor viser, hvordan matriklerne i baglandet skal bidrage til en samlet løsning såfremt
man vælger hovedmodel 3. Det fremgår at udgiften pr. matrikel vil sprede sig, men for de fleste
matrikler i baglandet vil man skulle betale omkring 500 kr. om året i 25 år.
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Figur 3.2: Hvad skal man betale pr. privat matrikel i baglandet?

Hovedmodel 4: Første række og baglandet betaler hver 50%. Bagland =
sommerhuszoner med under 3000m til kysten
Hovedmodel 4
Vurdering
af
modellens
styrker

•
•
•

Vurdering
af
modellens
svagheder

•

Modellen bygger på intentionen i kystbeskyttelses-lovgivningen, hvor
kystsikring alene er op til grundejerne langs kysten at finansiere
Modellen hviler på tidligere amtslig logik om, at sommerhuse primært er
placeret ved nordkysten pga kystens herlighedsværdi
De mange grundejere i baglandet giver en mindre betaling pr. matrikel,
hvilket giver et noget mindre beløb for den enkelte matrikelejer
Modellen indeholder ikke et drifttilskud fra kommunekasserne eller fra
statskassen, selvom det offentlige også har fordele af en mere attraktiv kyst,
som grundlag for vækst i turisme-erhverv. Det offentlige betaler derfor alene
for de grunde de ejer.
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Baglandsdefinitionen i denne model betyder, at kun ejere af matrikler i
sommerhusområderne vil skulle betale
Hovedmodel 4
1. Række

Baglandet

De 3 kommuner
tilsammen udover som grundejer

Andel Anlæg

50,0%

50,0%

0,0%

0,0%

Beløb Anlæg

141,9 mio kr

141,9 mio kr

0, mio kr

0

50,0%

50,0%

0,0%

-

10, mio kr

10, mio kr

0, mio kr

-

15,7 mio kr

15,7 mio kr

0, mio kr

-

Andel Drift
Beløb – Årlig drift
Årlig udgift til både anlæg og drift i 25 år

Puljer/fonde

Hovedmodel 4
Bidragspart

Andel af anlæg

Beløb

Første række
1. Række private grundejere

33,9%

96,3 mio kr

1. Række kommunen som grundejer

6,1%

17,3 mio kr

1. Række staten som grundejer

10,0%

28,3 mio kr

Baglandet private

49,7%

141,2 mio kr

Baglandet kommunen

0,2%

0,6 mio kr

Baglandet staten

0,0%

0,1 mio kr

0,0%

0, mio kr

Fonde, Regionale eller statslige puljer

0,0%

0, mio kr

Samlet

100%

283,8 mio kr

Baglandet

Kommunekasserne
Kommunerne som lokalsamfund
Fonde og puljer
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Hovedmodel 4
Halsnæs
Kommune

Gribskov
Kommune

Helsingør
Kommune

1,0%

2,4%

3,0%

9,9%

Årlig udgift i 25 år - anlæg +
drift

0,3 mio kr

0,7 mio kr

0,9 mio kr

3,1 mio kr

Heraf årlig udgift som grundejer

0,3 mio k r

0,7 mio kr

0,9 mio kr

3,1 mio k r

Heraf årlig udgift som drifttilskud

0, mio k r

0, mio k r

0, mio k r

-

Andel af samlet udgift

Staten

Figur 4.1 nedenfor viser, hvordan matriklerne i første række skal bidrage til en samlet løsning
såfremt man vælger hovedmodel 4. Det fremgår at udgiften pr. matrikel vil sprede sig, men for de
fleste matrikler i første række vil man skulle betale under 9.000 kr. om året i 25 år. Det ses at
enkelte matrikler vil skulle betale over 15.000 kr. Dette kan være enkeltmandsejede, men ofte er der
tale om matrikler ejer af grundejerforeninger.

Figur 4.1: Hvad skal man betale pr. privat matrikel i første række?

Figur 4.2 nedenfor viser, hvordan matriklerne i baglandet skal bidrage til en samlet løsning såfremt
man vælger hovedmodel 4. Det fremgår at udgiften pr. matrikel vil sprede sig, men for de fleste
matrikler i baglandet vil man skulle betale omkring 500-1000 kr. om året i 25 år, og stort set alle vil
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skulle betale mindre end 1000 kr. om året.

Figur 4.2: Hvad skal man betale pr. privat matrikel i baglandet?

Andre modeller - flere muligheder
De 4 hovedmodeller viser 4 forskellige sammensætninger af nogle af de vigtigste forudsætninger,
men man kan sammensætte den endelige betalingsmodel flere måder. Nedenfor er vist 2 alternative
modeller, som også kunne fungere som hovedmodel, hvis det ønskes, men som her fungere som
sammenligningsmodeller.

Sammenligningsmodel 1: Grundejere i første række betaler alene
Den første sammenligningsmodel er en model, der er opbygget på en forståelse af nytteværdi, hvor
man siger, at det er grundejere i første række, der skal dele omkostningerne uden baglandet og uden
ekstra støtte fra kommunerne og staten. Kommunerne og staten betaler dermed alene for de grunde
de ejer – på lige fod med alle andre i første række. Denne model bygger altså på, at sandet først og
fremmest har en værdi for første række, som primært har interesse i at kystsikre deres ejendomme
så billigt og effektivt som muligt.
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Sammenligningsmodel 1
1. Række

Baglandet

De 3 kommuner
tilsammen udover som grundejer

Andel Anlæg

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Beløb Anlæg

283,8 mio kr

0, mio kr

0, mio kr

0

100,0%

0,0%

0,0%

-

20, mio kr

0, mio kr

0, mio kr

-

31,4 mio kr

0, mio kr

0, mio kr

-

Andel Drift
Beløb – Årlig drift
Årlig udgift til både anlæg
og drift i 25 år

Puljer/fonde

Sammenligningsmodel 1
Bidragspart

Andel af anlæg

Beløb

1. Række private grundejere

67,9%

192,6 mio kr

1. Række kommunen som grundejer

12,2%

34,7 mio kr

1. Række staten som grundejer

19,9%

56,5 mio kr

Baglandet private

0,0%

0, mio kr

Baglandet kommunen

0,0%

0, mio kr

Baglandet staten

0,0%

0, mio kr

0,0%

0, mio kr

Fonde, Regionale eller statslige puljer

0,0%

0, mio kr

Samlet

100%

283,8 mio kr

Første række

Baglandet

Kommunekasserne
Kommunerne som lokalsamfund
Fonde og puljer
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Sammenligningsmodel 1
Halsnæs
Kommune

Gribskov
Kommune

Helsingør
Kommune

Staten

1,8%

4,5%

5,9%

19,8%

Årlig udgift i 25 år - anlæg +
drift

0,6 mio kr

1,4 mio kr

1,9 mio kr

6,2 mio kr

Heraf årlig udgift som grundejer

0,6 mio kr

1,4 mio kr

1,9 mio kr

6,2 mio kr

Heraf årlig udgift som drifttilskud

0, mio kr

0, mio kr

0, mio kr

-

Andel af samlet udgift

Gennemsnitlig årlig udgift i 25 år for private matrikler

Private matrikler i første række

Private matrikler i baglandet

kr 15.809

kr 0

Figur S1.1: Hvad skal man betale pr. privat matrikel i første række?
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Sammenligningsmodel 2: Første række (50%), anden række (45%) +
kommunerne (5%). Bagland= sommerhuszoner med under 3000m
til kysten
Den anden sammenligningsmodel er i sin konstruktion at sammenligne med hovedmodel 3, men
kommunernes samlede bidrag sættes til 5% i stedet for 33,3% . Sammenligningsmodel 2 bygger
således på, at kommunerne understøtter en kystsikringsmodel, som har indarbejdet, at sandet også
har en rekreativ værdi. Denne rekreative værdi har betydning for baglandet, som skal bidrage med
45%. Derudover har modellen også indbygget at sandet og en attraktiv kyst også har betydning for
hele lokalsamfundet. kommunerne løfter dermed en mindre del via et særligt drifttilskud – her sat til
5%.
Modellen betyder, at Halsnæs Kommune og Gribskov Kommune i forhold til deres andel som
grundejere omtrentligt fordobler deres andel som grundejere, mens Helsingør lægger ca. 50% af
deres grundejer-andel oveni som et særligt drifttilskud.
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Sammenligningsmodel 2
1. Række

Baglandet

De 3 kommuner
tilsammen udover som grundejer

Andel Anlæg

50,0%

45,0%

5,0%

0,0%

Beløb Anlæg

141,9 mio kr

127,7 mio kr

14,2 mio kr

0

50,0%

45,0%

5,0%

-

10, mio kr

9, mio kr

1, mio kr

-

15,7 mio kr

14,1 mio kr

1,6 mio kr

-

Andel Drift
Beløb – Årlig drift
Årlig udgift til både anlæg
og drift i 25 år

Puljer/fonde

Sammenligningsmodel 2
Bidragspart

Andel af anlæg

Beløb

1. Række private grundejere

33,9%

96,3 mio kr

1. Række kommunen som grundejer

6,1%

17,3 mio kr

1. Række staten som grundejer

10,0%

28,3 mio kr

Baglandet private

44,8%

127, mio kr

Baglandet kommunen

0,2%

0,6 mio kr

Baglandet staten

0,0%

0,1 mio kr

5,0%

14,2 mio kr

Fonde, Regionale eller statslige puljer

0,0%

0, mio kr

Samlet

100%

283,8 mio kr

Første række

Baglandet

Kommunekasserne
Kommunerne som lokalsamfund
Fonde og puljer
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Sammenligningsmodel 2
Halsnæs
Kommune

Gribskov
Kommune

Helsingør
Kommune

Staten

2,3%

5,1%

4,5%

10,4%

Årlig udgift i 25 år - anlæg +
drift

0,7 mio kr

1,5 mio kr

1,3 mio kr

3,1 mio kr

Heraf årlig udgift som grundejer

0,3 mio kr

0,7 mio kr

0,9 mio kr

3,1 mio kr

Heraf årlig udgift som drifttilskud

0,4 mio kr

0,8 mio kr

0,4 mio kr

-

Andel af samlet udgift

Gennemsnitlig årlig udgift i 25 år for private matrikler

Private matrikler i første række

Private matrikler i baglandet

kr 7.905

kr 640

Figur S2.1: Hvad skal man betale pr. privat matrikel i første række?

28/39

Nordkystens Fremtid
4 betalingsmodeller – Andet udkast til notat

maj/juni 2015

Figur S2.2: Hvad skal man betale pr. privat matrikel i baglandet?

Kort med illustration af grænse på 300 meter og 3000 meter
Nedenfor finder man diverse kort, som viser en afstand på 300 meter til kysten og på 3000 meter til
kysten. På kortene kan man derudover finde zoneinddelingen. Ud fra kortene kan man få et overblik
over, hvem der skal betale til de 4 hovedmodeller, som dette notat beskriver.
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Hele nordkysten med 300 meter linjen (lyseblå) og zoner
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Hele nordkysten med 3000 meter linjen (lyseblå) og zoner

Hundested. 300 meter og 3000 meter linjen (lyseblå)
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Liseleje. 300 meter og 3000 meter linjen (lyseblå)
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Rågeleje. 300 meter og 3000 meter linjen (lyseblå)
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Gilleleje. 300 meter og 3000 meter linjen (lyseblå)
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Hornbæk. 300 meter linjen
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Kort beskrivelse af metode
Bag dette notat ligger et stort dataset, som er indsamlet via GIS i de tre kommuner. Disse er brugt til
at forme et stort regneark, som indeholder en række forudsætninger, man kan ændre på. Man kan
altså ”skrue” på en række knapper, hvorfor der kan laves et utal af modeller for en betalingsmodel.
Målsætningen for arbejdet har været, at lave et værktøj, som hurtigt kan vise konsekvenserne af den
ene eller anden ændring i forudsætningerne. Dette værktøj indeholder således muligheder for at
håndtere en række komplekse fysiske forhold langs kysten. Fx kan man beslutte, hvor meget rabat,
man skal have for en relativ værdiløs strandmatrikel, og så vil man straks kunne se konsekvenserne
i forhold til alle bidragsydere i modellen.
Modellen er således alene en fordelingsmodel i forhold til de samlede udgifter. Er der en part som
nedsættes i forhold til sit bidrag vil dette påvirke de andre parter i betalingsmodellen.

Følsomhedvurdering i forhold til ændringer i forudsætninger
Nedenfor er det kort forsøgt, at give en fornemmelse af konsekvenserne, såfremt de brugte
forudsætninger for beregningerne ikke skulle holde i det videre arbejde med projektet. For eksempel
kendes den samlede pris for projektet ikke endeligt før man har været igennem et udbud, og man
har en underskrevet kontrakt med en entreprenør. Men hvad vil konsekvenserne være, hvis projektet
bliver væsentligt billigere eller væsentligt dyrere? Dette og flere andre ændringer i
forudsætningerne er nedenfor meget kort belyst.
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Forudsætning

Kommentar

Forudsætninger ændrer sig

Samlet
anlægssum
sættes til 200
millioner kr.

Anlægssummen vil være
usikker helt frem til
kontraktunderskrift med det
vindende tilbud.
Anlægssummen sættes højt,
men man kan ikke udelukke at
den endelige anlægssum vil
være højere endnu. Det er dog
mest sandsynligt, at den vil
være lavere end 200 millioner
ud fra de mængder og priser,
som er brugt i skitseforslaget :
Nordkystens Fremtid

Samlet anlægssum stiger til 300 millioner
Den årlige udgift vil stige med mere end
50% for parterne, men måske vil
vedligeholdelsen kunne være mindre, hvis
man satser på en stor mængde sand

Den årlige vedligeholdelse er
vanskelig at forudsige lige nu,
da der er tale om en ny
metode for nordkysten.
Vedligeholdelsen skal være så
lav som muligt, men dette må
ikke betyde at anlægget
overdimensioneres. Balancen
vil blive et omdrejningspunkt
i et kommende
udbudsmateriale.

Årlig vedligeholdelse stiger til 15%
Vedligeholdelsen vil samlet være noget
tungere i løbet af de 30 år, da den vil stige
med 10 millioner om året til 30 millioner kr

Renten har stor betydning for,
den årlige udgift i 25 år. Den
sættes til 3% i de 4
hovedmodeller

Kalkulationsrenten sættes til 5%
Den samlede renteudgift stiger fra ca. 84
millioner kr. over 25 år til ca. 150 millioner
kr.

Årlig
vedligeholdelse:
10 % = 20
millioner kr

Kalkulationsrent
en fastsættes til
3%

Samlet anlægssum falder til 100 millioner
De enkelte parter vil slippe til ca. halv pris
i de 4 modeller, men vil vedligeholdelsen
stige?

Årlig vedligeholdelse falder til 5%
Vedligeholdelsen vil falde med 10
millioner om året fra 20 millioner til 10
millioner.
Forskellen mellem 5% og 15 % om året i
vedligeholdelse er således en forskel på 20
mill./år svarende til 500 millioner over 25
år. Genopretningen efter Bodil i 2013 har
til sammenligning kostet over 100
millioner kr

Kalkulationsrenten sættes til 1%
Den samlede renteudgift falder fra ca. 84
millioner kr. over 25 år til ca. 26 millioner
kr.
1. række betaler
pr. kystmeter
man ejer

Man betaler til sikring af
grund og bliver fritaget for at
betale til strandens rekreative
værdi. Betalingen sker pr.
kystmeter, da man skal
beskytte sin ejendom.
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Samme beløb skal betales for alle første
række grundejere tilsammen, men betaler
man pr. matrikel i stedet for pr. kystmeter
vil dette være en fordel for de grundejere,
som ejer store kystmatrikler. Fx staten, som
via naturstyrelsen ejer ca. 27% af samtlige
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kystmetre
Baglandet =
grundejere som
har matematisk
midtpunkt
(centruide) på
matrikel
indenfor 300
meter af daglig
vande i
udgangsåret
2014 år.

Man kan argumentere for
forskellige grænser for
baglandet. Jo længere bagud
man strækker grænsen for
”baglandet” des mere vil
udgiften pr. matrikel i
baglandet gå ned

Daglig vande er
udgangspunktet
for at regne
afstand til kyst

Baglandet
betaler pr.
matrikel

Daglig vande-grænsen vil ændre sig.
Kommer der sand på nordkysten i store
mængder vil kystlinjen bevæge sig mod
nord, og dette vil betyde at lidt færre
matrikler i baglandet vil være inden for en
given afstand fra kysten. Derfor vil lidt
færre matrikler skulle bidrage til at betale,
men det kan også visse steder gå den anden
vej
Det er bedre rekreative
muligheder, som man får pr.
bolig. Man betaler således for
at der er mulighed for at
komme til en attraktiv kyst
Man kan lave et utal af kombinationer af
vægtninger. Sætter man fx
landzonematrikler til kun at skulle vægtes
med 0,1 vil dette betyde, at staten fx ville
slippe med at betale det halve. Sættes
landzonematrikler til at betale det samme
som andre første række matrikler vil den
private gennemsnitlige betaling falde
relativt meget, mens særligt statens andel
vil stige

Vægtning af
zonestatus:
Byzone = 1
Sommerhus = 1
Landzone = 0,5

Sekundær
vægtning
Strandmatrikel =
0,2
Semiførste
række = 0,8

Strandmatrikel er en
forholdsvist værdiløs matrikel
Semiførste er en matrikel med
en værdi på – fx bolig, men
som har fx en sti foran eller
strandmatrikel
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Justeres ved disse vægninger kan det have
stor betydning for nogle af de mere
specielle matrikler
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