
 

På vegne Klitgårdens grundejerforening ansøges hermed om tilskud fra 
Kystadgangspuljen til trappe til stranden fra foreningens fællesareal.

Først lidt om baggrunden for trappen:
Vejby Tibirke kommune etablerede i 1960 en trappe til stranden fra 
grundejerforeningen fællesareal (mellem Ved Skrænten 11 og Ved Skrænten 13) 
til stranden. Trappen har været vedligeholdt af kommunen, indtil den blev taget 
ned af kommunen i foråret 2007, fordi den nederste del af trappen efter vinterens
storme var uden fundering.

Trappen kan først reetableres, når skrænten er stabiliseret.

I forventning om at det store sandfodringsprojekt (2009-2011) blev gennemført, 
ansøgte vi i november 2009 Miljøcenter Roskilde (nu Naturstyrelsen) om 
reetableringstilladelse. (Praksis var, at reetableringstilladelse blev givet inden for 3
år efter trappen var blevet nedtaget). Tilladelse blev givet i december 2009, men 
trukket tilbage, da Gribskov kommune protesterede – vi var dengang ikke 
opmærksomme på, at Gribskov kommune skulle give samtykke, da trappen ligge 
på kommunens grund.
Samtykke til trappen blev givet på møde i Teknisk udvalg den 13. november 
2013. Vedlagt er de vilkår, der blev besluttet som betingelse for samtykket 
(datere marts 2014).
Vi ansøgte derefter Naturstyrelsen om reetableringstilladelse, hvilket vi modtog 
den 6. december 2014 – se vedlagt, hvoraf det fremgår at trappen skal 
reetableres inden for 3 år.

Med den seneste udvikling har vi forhåbning om, at skrænten snart stabiliseres, 
således at trappen kan reetableres jfr. tilladelse fra Naturstyrelsen.
Vi er bekendt med retningslinjerne for bevilling af midler fra Kystadgangspuljen 
besluttet på Teknisk Udvalg den 28. marts 2012, og er godt klar over, at en 
ansøgning fra os ikke 100 % opfylder betingelserne, da der er tale om 
reetablering og ikke reparation. Endvidere er der heller ikke parkeringsmuligheder
på grundejerforeningens fællesarealer eller rabatter, da det ikke er tilladt jfr. vores
servitutter fra 1959.

Trappen vil blive brugt af et stort antal lokale sommerhusbeboere, som primært 
kommer gående til trappen – enkelte dog cyklende. Disse kommer først og 
fremmest fra Klirgårdens grundejerforening, Hanebjerg Plantages 
grundejerforening og Strandhøjgård grundejerforening – i disse 3 er der ca. 330 
sommerhusgrundejere.
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Efter stormen Bodil den 6. december 2013 har den primære adgang til stranden 
været Markvænget, hvor strandarealet er meget beskedent (der er kun sjældent 
forbindelse til stranden foran den tidligere Vincentsti), og hvor der mildest talt er 
overfyldt med gæster, da der er få åbne adgange til stranden i dette område. 
Nedgangen ved Heatherhill er kun i de senere år blevet renoveret af de 
kystgrundejere, der skal kystsikre, og grus rampen har foreløbig ikke overlevet de
kraftige regnskyl, der typisk kommer i juli og august.
Trappen vil således blive en stor attraktion for sommerhusbeboere i et stort 
område – og lette presset på stranden ved Markvænget. 

Vi forventer, at trappen vil koster 250 – 300.000, men vi har kun tilbud fra 2009, 
så dette kan ændre sig.
Vi har kunnet læse i referaterne fra Teknisk Udvalg, at ansøgningerne til 
Kystadgangspuljen har været beskedne.
Såfremt Teknisk Udvalg er positive over for at støtte os, skal vi forespørge om der
kan ydes et større tilskud end 10.000, såfremt der ikke er ansøgninger til hele 
puljen.
Vi skal også forespørge, om et bevilget tilskud kan overføres til 2016, da det 
endnu er usikkert, om det bliver muligt (dvs. tilstrækkelig sikkert) at reetablere 
trappen i 2015.
 

På bestyrelsens vegne

Birgit Lund
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