
05. maj 2017   
         

         

                        

Udvikling af kysten – zonering, faciliteter og events
Kommissorium

Formål
Naturstyrelsen  Nordsjælland,  Visit  Nordsjælland  og  kommunerne  Halsnæs,  Gribskov,  Helsingør  og
Fredensborg ser en fælles interesse i et styrket samarbejde om udvikling, myndigheds-behandling og drift
af de kystnære, offentlige områder langs nordkysten.

Nordkysten er attraktiv og tiltrækker mange besøgende, og aktivitetsniveauet er stadigt stigende. Der ses
eksempelvis en stigning i antallet af overnatninger, kulturarrangementer og sportsevents, men også nye
kommercielle tiltag som food-trucks, udlejning af havkajakker, salg af is, yogaundervisning og meget andet.

Stigningen i aktivitetsniveau betyder vækst – flere arbejdspladser og flere besøgende – et vækstpotentiale,
der fortsat skal udnyttes. Men det medfører også et pres på naturværdierne og faciliteterne langs kysten og
flere konflikter mellem brugerne. Nogle brugere kommer efter fred og ro, og oplever, at de bliver forstyrret
af aktiviteter og gøgl. Andre føler sig truet på deres indkomst, når der bliver givet tilladelse til alternative
måder at  drive erhverv på. Flere af de offentlige strande er slidte. De er præget af gammelt  inventar,
mangelfuld vedligeholdelse og dårlige adgangsforhold.  

En løbende udvikling af faciliteter og service og klare målsætninger for, hvad der skal kunne ske hvor, er en
forudsætning for at kysten fortsat er attraktiv for borgere, virksomheder og turister – og dermed for fortsat
vækst.

Denne arbejdsopgave skal skabe rammerne for en bæredygtig udvikling og mere effektiv
myndighedsbehandling  og drift  af  de kystnære,  offentlige  områder  langs  nordkysten og
derved øge muligheder for vækst og udvikling af turistsektoren, det lokale erhvervsliv og af
lokalsamfundene.

Indhold
I opgaven arbejdes for at:

•     forbedre brugernes oplevelse af kysten;
•     koordinere og fordele aktiviteter langs nordkysten hensigtsmæssigt;
•     løfte serviceniveau og kvalitet (funktionelt og æstetisk) i de faciliteter der tilbydes;
•     sikre ensartet og hurtig myndighedsbehandling og effektiv drift.

I opgaven arbejdes med de kystnære, offentlige arealer langs nordkysten (statsejede og kommunale) – fra
Lynæs  Havn  i  vest  til  Nivå  Havn  i  øst.  Desuden  med  arealer  ejet  af  Strandbakkeselskabet  i  Gribskov
Kommune.
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Der arbejdes med fire delopgaver:

1. Brugerperspektiv
Med udgangspunkt i de af Naturstyrelsen allerede definerede ”strandkategorier”, og herunder hvad de kan
benyttes til, igangsætter VisitNordsjælland en proces med udgangspunkt i aktørinddragelse gennem works-
hops med strandenes gæster/aktører for at opnå en kvalificeret viden om deres nuværende brug af kysten
samt deres ønsker til den fremtidige udvikling og service på Den Danske Riviera.

Ad denne vej skaber vi ligeledes forståelse og accept af de forskellige aktiviteter/interesser langs Den Dan-
ske Riviera. Og kun ved at inddrage brugerne/aktørerne langs kyst, hav og strand kan vi sikre os, at interes-
sekonflikter mindskes eller helt undgås.

I forlængelse heraf og med input fra de øvrige indsatser vil det herefter være muligt at udarbejde ”profiler”
for de enkelte stande. Hvor er der ”party-strand” og hvor er der ”fred & ro” - og hvad kan man generelt for-
vente at finde på de enkelte strande. Formålet er at sikre, at alle brugergrupper har mulighed for at få
deres ønske til et strandbesøg opfyldt (både de stille brugere og de mere pladskrævende/støjende aktivite-
ter), og derigennem at give mulighed for vækst og udvikling indenfor turisme og erhverv.
Disse ”standprofiler” vil herefter ligeledes indgå i VisitNordsjællands kommunikation, når det gælder den
fremtidige markedsføring af Den Danske Riviera.

Mål – Succeskriterier:
• Kortlægning af brugergrupper,  herunder tilfredshed med de nuværende forhold samt behov og

ønsker ifm. udvikling af kysten, er gennemført inden udgangen af 1. kvartal 2017.
•     Formidling om strandene er klar til sommersæsonen 2018.

2. Zonering af kysten
I forbindelse med revision af kommuneplanen indarbejdes 4 zoner for offentlige strande. Der vil være tale
om  kategorien  ”Bystrand”,  ”Naturstrand”,  ”Hemmelig  strand”  og  ”Lokal  Strand”.  Der  udarbejdes
retningslinjer  for  hver  kategori.  Retningslinjerne  danner  grundlag  for  kommunens  administration  efter
anden lovgivning.

Formålet med zoneringen er at sikre, at der langs nordkysten er udviklingsmuligheder inden for vækst og
turisme, og at det sker under hensynet til naturen.  For borgerne/brugerne er det med til at skabe klarhed
over,  hvor  der  er  mulighed  for  at  afprøve  nye  initiativer  og  aktiviteter  og  dermed  sikre
investeringssikkerhed, ligesom det bliver klart, at der er strande, som vil have en basal service, men hvor
der ikke planlægges med nye udviklingstiltag.

Derudover skal der undersøges, hvilke muligheder der er for at kunne give rammedispensationer inden for
strandbeskyttelseslinjen,  for konkrete  steder og  konkrete aktiviteter.  Eksempelvis  x  antal  begivenheder
med  x  antal  deltagere  inden  for  et  afgrænset  område.  Der  ses  på  begivenhedernes  varighed,  hvor
omfattende de er og eventuelle gener, de kan medføre. Med begivenheder menes der fx salg på og bag
stranden,  diverse  løb,  koncerter,  fester,  loppemarked,  cafeer,  yogaundervisning,  livredningsøvelse,
kajakundervisning etc.

Mål – Succeskriterier:
• Zonering er indarbejdet i de deltagende kommuners kommuneplaner i forbindelse med næste

kommuneplanrevision,  og  opbygning  og  overordnet  indhold  i  en  ansøgning  om
rammedispensation er udarbejdet.

3. Eventkoordinering og tilladelser
Der er behov for,  at  arbejdet omkring events professionaliseres,  så brugerne oplever en mere effektiv
service. Brugerne skal opleve en mere ensartet tilgang ved henvendelse hos de forskellige kommuner og
styrelsen, både i forhold til hvilke tilladelser der gives, eventuelle krav om betaling m.m. Det optimale er at
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arbejde frem mod én indgang på hjemmesiden, hvor man understøtter ”hjælp til selvhjælp” for brugeren. 
 
Der er behov for klarhed over hvilke type at arrangementer, der tillades, hvor de tillades og hvem, der giver
tilladelse til det. Der udarbejdes en eventmanual henvendt til ansøgere.

Der arbejdes også med at afdække mulighed for enklere sagsgang i  forbindelse med sager, der kræver
tilladelse efter strandbeskyttelseslinjen.  

Mål – Succeskriterier:
• Eventmanual godkendt af deltagende samarbejdspartnere inden udgangen af 1. kvartal 2017. 

4. Servicefaciliteter og drift 
I  denne  delopgave  arbejdes  der  med  et  løft  af  faciliteter  langs  kysten.  Herunder  indgår  parkering,
adgangsforhold  og  skiltningen  til  og  på  stranden,  toiletfaciliteter,  picnicborde,  bænke,  skraldespande,
handicapramper,  bade- og bådbroer,  etc.   Overordnet set,  er der tegn på slid på mange strande langs
kysten.  Flere  steder  findes  nedslidte  toiletfaciliteter  eller  uddateret  og  forskelligartet  udstyr,  som
skraldespande og skiltning. Et løft af faciliteterne vil understøtte kommunernes vækstdagsorden. Endelig er
det uhensigtsmæssigt for driften, fx i forhold til servicering af forskelligartede skraldeanordninger på og ved
strandene. 

På  baggrund  af  brugerundersøgelsen  i  delopgave  1  og  i  forlængelse  af  kystzoneringssporet,  skal  der
udarbejdes  overordnede principper og idéer  til  servicefaciliteter  og  drift  på  hver  af  de  4 kategorier  af
strande: ”Bystrand”, ”Naturstrand”, ”Hemmelig strand” og ”Lokal Strand”. 

Principper  og  idéer  for  strandens  servicefaciliteter  og  drift  kan  bruges  i  den  daglige  administrative
prioritering i enkeltsager. 

Indsatser: 
• Kortlægning af servicefaciliteter og dettes tilstand på hver enkelt, offentlig strand langs kysten.
• På baggrund af kortlægningen af tilstanden af strandenes servicefaciliteter foretages et eftersyn,

hvor forældede skilte, udtjente skraldespande og nedslidte faciliteter bortskaffes. Dette kan gøres
på kort sigt.

• Prioriteringsrækkefølge af hvilke strande/kategorier af strande, der bør opdateres først.
• Afdække om nuværende drifts- og vedligeholdelsesressourcer bruges mest effektivt og undersøg

om der er basis for udvikling af et fælles driftsudbud.
• Drøftelse og stillingtagen til om der ønskes udvikling af ens udtryk i servicefaciliteter på strandene

langs kysten, som vi kender det fra Blå Flag strandene (apteringsmanual).

Mål – Succeskriterier: 
• Eksisterende faciliteter er kortlagt af de enkelte kommuner inden udgangen af 2017.
• Eftersyn af kystens strande, hvor aftjent udstyr og faciliteter bortskaffes er iværksat af de enkelte

kommuner inden maj 2018.
• Etapeplan for opdateringen af strande/kategori strande er udviklet inden maj 2018. En plan for

hver kommune. 
• Vurdering af, hvorvidt der kan hentes en gevinst ved at udarbejde et fælles driftsudbud inden maj

2018.
• Et katalog med idéer til servicefaciliteter (apteringsmanual) er udarbejdet inden udgangen af 2017.

Det kan være behov for lokale justeringer i de enkelte kommuner i forhold til tidsplanen.
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Overordnet tidsplan

Klar Delopgave Ansvar

1. kv. 2017 Kortlægning af brugergrupper og deres erfaringer og
ønsker

VN

1. kv. 2017 Eventmanual godkendt Helsingør kommune/ NST

Inden  udgangen  af
2017

Kortlægning af eksisterende faciliteter De enkelte kommuner

Inden  udgangen  af
2017

Zonering indarbejdet i kommuneplaner Gribskov/de  enkelte
kommuner

Inden  udgangen  af
2017

Katalog  med  idéer  til  løft  i  servicefaciliteter  og
driftseffektivisering

Alle

Inden maj 2018 Stillingtagen  og  eventuel  igangsættelse  af  løft  i
servicefaciliteter og driftseffektivisering

De enkelte grundejere

Inden maj 2018 Etapeplan  for  opdateringen  af  strande/kategori
strande for hver kommune

De enkelte kommuner

Inden maj 2018 Eftersyn af strande for aftjent udstyr De enkelte grundejere

Inden maj 2018 Formidling om strande VN

Inden maj 2018 Vurdering af, hvorvidt der kan hentes en gevinst ved
at udarbejde et fælles driftsudbud

De enkelte kommuner

Tværgående organisering

Tværgående arbejdsgruppe
Der nedsættes en arbejdsgruppe med administrativ deltagelse fra de seks samarbejdspartnere: 

• Naturstyrelsen Nordsjælland
• Halsnæs Kommune
• Gribskov Kommune
• Helsingør Kommune
• Fredensborg Kommune
• Visit Nordsjælland

(Det er aftalt med Strandbakkeselskabet, at Gribskov Kommune sikrer information og koordination vedr.
arealer ejet af Strandbakkeselskabet.)

Delopgaver - ansvar
• Visit Nordsjælland står for delopgave 1 - brugerperspektiv.
• Gribskov Kommune er ansvarlig for at etablere undergruppe for delopgave 2 - zonering.
• Helsingør  Kommune  og  Naturstyrelsen  er  ansvarlig  for  delopgave  3  –  eventkoordinering  og

tilladelser.
• Den tværgående arbejdsgruppe er ansvarlig for delopgave 4 – servicefaciliteter og drift.

Efter behov nedsættes undergrupper for de fire delopgaver.

Der sikres koordinering med partnerskabsaftale Visit Nordsjælland.
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