
3-kommunesamarbejde – Nordkystens fremtid

Kapitel 1a sag (kystbeskyttelsessag) – Procesplan

I det tværgående samarbejde mellem de tre kommuner er der lagt op til en videnopbygning 
det næste halve år, hvor en række af de indsatser, som er skitseret i Kystbeskyttelse Gribskovs
oplæg vil blive gennemført. Den samlede videnopbygning skal således bruges til at udarbejde 
et beslutningsgrundlag til oktober 2014, hvor Nordkyst kommunerne vil skulle beslutte om og 
hvordan man vil fremme en bæredygtig helhedsløsning på nordkysten. I dette 
beslutningsgrundlag vil tidsplaner, organisering, VVM, finansieringsmodeller, udbud m.v. kunne
beskrives og samtænkes i forskellige scenarier.

Det anbefales at læse kystdirektoratets vejledning til lov om kystbeskyttelse: 
http://www.masterpiece.dk/UploadetFiles/10852/25/vejledn_til_lov_om_kystbeskyt_2009_15s
ep(1).pdf 

Beslutning om rejsning af kystsikringssag
Kommunerne kan bestemme, at der skal laves kystbeskyttelse ud for en 
given kyststrækning. Når det er kommunalbestyrelsen selv, der rejser en
sag, skal der, til brug for de efterfølgende faser i sagsforløbet, 
udarbejdes en projektbeskrivelse og en begrundelse for, hvorfor 
projektet ønskes gennemført.

Denne fase er delvis
i gang her den 14. 
august 2014. 
Rådgiver i gang med
skitseprojekt. 
Politisk møde den 
30.9 og beslutning i 
byråd i slutningen af
2014.(række 10. i 
procesplan) 

Forundersøgelser/skitseprojektering
Kommunerne skal iværksætte forundersøgelser og skitseprojektering af 
projektet – Nordkystens fremtid. Den tværkommunale projektgruppe 
udarbejder beskrivelse af opgaven og henter tilbud hjem fra rådgivere. 
De tre kommuner vurderer de indkomne tilbud og udvælger et tilbud.
Den valgte rådgiver udarbejder opgaven i august og september.
Opgavens indhold:
1) Interessent-, risiko- og målgruppeanalyse
2) Interviewrunde
3) Strækningsanalyse
4) Kvalitetskatalog for kysten
5) Skitseplaner for kystens ”hot-spots”
6) Samfundsøkonomisk analyse
7) Samlet formidlingspakke med scenarier og ”historier”

(Elisabeth Krog fra) Grontmij udarbejder et notat omkring VVM-delen i 
projektet, hvor proceduren omkring VVM-screeningen og den eventuelle 
efterfølgende VVM-redegørelse skitseres.

Er i gang. Pkt. 5 og 
8 i procesplan.

Indledende vurdering
Kommunerne skal indhente udtalelse fra Kystdirektoratet om behovet for
kystbeskyttelse samt udtalelse fra grundejere, der kan blive pålagt 
bidragspligt.
Bidragszone: xxxxxx m fra kysten? Det skal besluttes hvilke grundejere, 
der kan blive pålagt bidragspligt - udvælgelseskriterier. 1. grundejer, 
ejendomsværdi, rekreativ værdi

Hvis kommunerne 
beslutter at starte 
projektet. Starter 
denne formelle del 
af kap. 1a i gang. 
Se pkt. 12-17 i 
procesplanen.

Politisk behandling
Byrådene skal beslutte hvorvidt sagen skal fremmes – på baggrund af 
skitseprojekt, udtalelse fra Kystdirektoratet, udtalelse fra berørte 

Pkt. 18 i 
procesplanen

http://www.masterpiece.dk/UploadetFiles/10852/25/vejledn_til_lov_om_kystbeskyt_2009_15sep(1).pdf
http://www.masterpiece.dk/UploadetFiles/10852/25/vejledn_til_lov_om_kystbeskyt_2009_15sep(1).pdf


grundejere, tidsplaner, organisering, VVM-notat, finansieringsmodeller, 
udbud m.v. Sagen skal fremmes medmindre at:
•Kystdirektoratet har udtalt, at der ikke er behov for kystbeskyttelse
•Der helt klart ikke er den fornødne opbakning til projektet
•Projektet er uforeneligt med naturen eller planlægningen i området
Hvis byrådene beslutter, at sagen ikke skal fremmes, sendes skriftlig og 
begrundet meddelelse herom til ansøger og til de hørte grundejere.

Finansiering
Undersøge mulighederne for finansiering gennem EU støtte, private 
fonde mm.

Bør påbegyndes så 
snart politikerne har
besluttet at gå 
videre med 
projektet og i 
princippet fortsætte 
i hele 
projektperioden. 
Pkt. 24 i procesplan.

Detailprojekt
Hvis Byrådene beslutter at fremme sagen, skal der udarbejdes et 
detailprojekt, der bl.a. indeholder et forslag til sagens gennemførelse, en
økonomisk vurdering af anlægs- og driftsudgifter, samt et forslag til 
hvordan disse skal fordeles mellem grundejerne, der opnår beskyttelse 
eller fordele ved projektet. Det er kommunen der udarbejder forslaget til
bidragsfordelingen.

Der skal udvælges 
en rådgiver til at 
detailprojektere inkl.
økonomi, fordeling 
og finansiering. 
Detailprojektbeskriv
elsen skal kunne 
fungere som 
ansøgning til KDI og
som en vigtig del af 
evt. 
udbudsmateriale til 
entreprenører. Pkt. 
23 og 25

VVM-screening - Kystdirektoratet laver for den del som er på 
søterritoriet. Kommunerne laver for den del som er på land. 
Screeningsafgørelserne kan påklages.

Pkt. 18-20 i 
procesplan.

VVM - redegørelse
Projektet skal VVM-screenes for at undersøge om projektet er VVM-
pligtigt. Hvis screeningerne viser at projektet kan antages at have en 
væsentlig indflydelse på miljøet, er projektet VVM-pligtigt, og der skal 
udarbejdes en egentlig VVM-redegørelse. Der skal også udarbejdes et 
kommuneplantillæg før kystbeskyttelsen kan påbegyndes.
Formålet med at lave en VVM-screening, og eventuel VVM-redegørelse,
er at belyse projektets konsekvenser for omgivelserne så tidligt som 
muligt. En VVM-redegørelse kan derfor resultere i, at projektet skal 
ændres, så det belaster omgivelserne mindst muligt.
VVM-screeningen og VVM-redegørelsen skal offentliggøres og 
påklages.

Der skal udvælges en 
rådgiver og 
redegørelsen laves i 
samarbejde med 
detailprojekteringen. 
Pkt. 22 og 26.

Offentlighedsfase Pkt. 27.



Efter udarbejdelse af detailprojektet, skal der holdes et møde med de 
grundejere, der vil blive pålagt bidragspligt samt relevante foreninger. 
Der skal indkaldes skriftligt til mødet med mindst 4 ugers varsel. 
Skitseprojekt og forslag til bidragsfordelingen skal være vedlagt 
invitationen. På mødet vil skitseprojektet blive fremlagt.
Udvalget kan bede Kystdirektoratet om at bistå under som sagkyndig 
myndighed.

De grundejere, der kan blive pålagt bidrag bliver bedt om en klar tilkendegivelse om, hvorvidt
de ønsker et fælles kystbeskyttelsesprojekt – dette er ikke lovpligtigt.

Afgørelse – politisk behandling
På baggrund af de tilkendegivelser, der har været på mødet og de 
skriftlige udtalelser, der foreligger, skal byrådene beslutte hvorvidt 
projektet skal fremmes eller stoppes. Afgørelsen skal meddeles 
skriftligt til grundejerne og der er klageadgang.
Hvis det besluttes at fremme sagen skal der udarbejdes en egentlig 
ansøgning til Kystdirektoratet som træffer afgørelse i sagen.

Hvis byrådene beslutter ikke at fremme sagen, kan afgørelsen påklages
til Miljøministeriet. Udgifter til indvarsling, afholdelse af møder, 
forundersøgelser og skitseprojektering afholdes af kommunerne.

Pkt. 28.

Før at Kystdirektoratet kan give tilladelse til projektet, skal der 
udarbejdes VVM-screening/VVM-redegørelse samt konsekvensvurdering
for anlæg nær eller i Natura 2000-områder. Og tilladelser fra andre 
myndigheder skal være på plads.

Pkt. 30.

Dispensationer fra fredningsnævn – hvis dette er aktuelt
Dispensationer fra Naturbeskyttelsesloven (§3, 
strandbeskyttelseslinjen)
Evt. ansøgning om tilladelse til råstofindvinding.

Pkt. 30

Hvis sagen fremmes
Hvis byrådene beslutter at fremme sagen, skal det være besluttet og 
fremgå af ansøgningen til KDI:
1) hvilke foranstaltninger der skal udføres
2) hvem der skal lede sagen og være ansvarlig for fremtiden
3) hvem der skal forestå eventuelle supplerende undersøgelser, 
projektering og udbud
4) hvordan og af hvem kystbeskyttelsesforanstaltningerne skal udføres
5) hvorledes udgifterne skal udredes, og hvordan de skal finansieres på
kort og lang sigt
6) eventuel ekspropriation
7) hvorledes anlægges skal vedligeholdes
8) hvem der skal forestå eventuelle løbende foranstaltninger 
(kystfodring)
9) eventuel oprettelse af et lag

Projektet kan ikke gennemføres uden tilladelse fra ministeren(KDI) 
efter lovens § 16 eller § 16a.

Kommunerne kan, uden afholdelse af et nyt møde med grundejerne, 
gennemføre mindre ændringer i forhold til det forelagte projekt, hvis de
grundejere, der vil blive berørt af ændringen, har haft mulighed for at 
udtale sig.

Detailprojektet skulle 
gerne være så 
fyldestgørende at det 
kan fremsendes som 
ansøgning til KDI.
Pkt. 30.



En egentlig ansøgning sendes til Kystdirektoratet, der derefter 
behandler sagen efter kystbeskyttelsesloven § 16. Pkt. 29

Når der foreligger en tilladelse fra KDI skal der formentlig laves EU 
udbud og indgåelse af kontrakt.

Pkt. 34

Sand på stranden Pkt. 35

Proces for stiftelse af kystlag:

Stiftelse af kystlag
Kommunen kan beslutte, at der under kommunens tilsyn oprettes et 
digelag, kystsikringslag eller kystbeskyttelseslag, som de bidragydende
ejere skal være medlem af.
Kommunen udfærdiger en vedtægt for laget. Den skal indeholde regler 
for lagets styrelse og udførelsen af lagets opgaver, herunder 
vedligeholdelse af udførte anlæg og udførelse af løbende 
foranstaltninger.
Forslag til vedtægt sendes til lagets medlemmer. Beslutning om 
vedtægtens endelige indhold kan tidligst træffes 4 uger efter, at 
forslaget er afsendt. Vedtægten tinglyses på de ejendomme, der hører 
til laget.
Kommunen bestemmer, hvorledes midlerne til 
kystbeskyttelsesforanstaltningerne skal tilvejebringes, herunder, om 
der skal optages lån, om lån skal garanteres af kommunen, og om 
kommunen midlertidigt skal afholde udgiften.

Hvis der i forbindelse 
med gennemførelse 
af en kystbeskyt-
telsesforanstaltning
oprettes et lag, vil det
være naturligt, at 
dette lag også bliver 
ansvarlig
for vedligeholdelse af 
foranstaltningen.
Oprettes der ikke et 
lag, vil vedligehol-
delsesforpligtelsen 
helt naturligt
hvile på de grundeje-
re, som er omfattet af
projektet. Denne for-
pligtelse
tillige med forde-
lingen af bidrag til 
vedligeholdelse skal 
da tinglyses på de
enkelte ejendomme.

Yderligere oplysninger.

Foreningen Kystbeskyttelse Gribskov (KG) har d. 20. februar 2014 anmodet Gribskov 
Kommune om igangsættelse af et kystbeskyttelsesprojekt efter reglerne i 
Kystbeskyttelseslovens § 1a. KG ønsker at igangsætte et demonstrationsprojekt med 
sandfordring fra Tisvilde til Rågeleje i parallel med udarbejdelsen af et samlet projekt for 
Nordkysten.
Teknisk Udvalg har d. 12-03-2014 behandlet forslaget fra Kystbeskyttelse Gribskov. Teknisk 
Udvalg ønsker at støtte KG med 32.000 kr. excl. moms til et skitseprojekt. KG dækker den 
resterende omkostning til dette arbejde.


