
Indledning

De seneste storme har vist, at kystbeskyttelsen ikke er tilstrækkelig, på trods af omfattende 
skræntfodssikring og de eksisterende bølgebrydere.

Bestyrelsen lægger derfor op til at styrke den nuværende kystbeskyttelse på vores 2,7 km lange 
strækning og at beslutningen træffes på en ekstraordinær generalforsamling efter sommerferien 
2018. 

Formål: Effektiv akutbeskyttelse og fri passage langs hele strækningen.



Lidt baggrundsforståelse

Der er 2 slags erosion af skrænter, strand og 
havbund:

Kronisk erosion: 

• Den fremherskende vestenvind gør, at 
vand/bølger transporterer sandet mod øst. 
Det er bl.a. revlernes funktion.

Akut erosion: 

• Ved stormflod (forhøjet vandstand og store 
bølger under storm) forsvinder der sand fra 
stranden og skrænterne skrider ned.

Vi anvender 2 slags beskyttelse mod erosion:

Hård skræntfodssikring (individuelt ansvar): 

• Beskytter skrænterne mod at skride ned 
(akut erosion).

Bølgebrydere (kystlagets ansvar): 

• Tomboloerne blokerer for en stor del af 
sandtransporten (kronisk erosion).

• Bølgebryderne sikrer dermed en højere 
strand, som beskytter skrænten under 
stormflod, fordi bølgerne knækker længere 
ude (virker altså også mod akut erosion).



Virker skræntfodssikringen?

• Det korte svar er JA! Der var meget lidt bevoksning på skrænterne før etablering af 
skræntfodssikring, fordi de hele tiden faldt ned. I dag er der bevoksning på alle skrænterne.

• Men stoppet for tilgangen af sand fra skrænterne og fortsat erosion af sand (kronisk og akut) 
betyder, at der bliver mindre og mindre sandstrand. 

• Derfor skal der tilføres nyt sand, hvis vi skal bevare sandstranden og passagen. 

• Og vi skal beskytte hele strækningen ordentligt med effektive bølgebrydere, så sandet bliver 
liggende.
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4 nye bølgebrydere skal sikre os mod de næste storme

• Bestyrelsen ønsker, hurtigst muligt, at sikre de svage steder på vores 2,7 km strækning mod nye 
storme, ved etablering af 4 nye bølgebrydere.

• Helst i foråret 2019, hvis muligt. (Ca. 3½ måneds arbejdstid.)

• Parallelt hermed kører ”nordkyst-projektet” (fællesprojekt for Halsnæs, Gribskov og Helsingør): 

• Udelukkende sandfordring.

• Niras også valgt som rådgiver på nordkystprojektet.

• Hver kommune vælger hvem, der skal betale i den enkelte kommune.

• Men nordkystprojektet er endnu ikke endeligt besluttet og gennemføres tidligst i 2020-2021 
(eller senere hvis der kommer klager undervejs – og det gør der næsten helt sikkert).



Hvordan hænger vores projekt sammen med nordkystprojektet?

Fase 1
Under alle 

omstændigheder 
akutbeskytte nu

Fase 2
Kystlag 

sandfodrer til 
1,5 m

Fase 3
Optimering af 
eksisterende 
bølgebrydere

Bliver Nordkystprojektet gennemført?

Ja Nej

Uden Nordkyst-
projektet har vi brug for 
optimering for at holde 
på sandet, fordi der ikke 
sandfodres vest for os.

Nordkystprojekt 
sandfodrer til 2,0 

m højde

Vores projekt kan deles i 3 faser:

1. Akutbeskyttelse (fase 1)

• 4 nye BB = 7,5 mln. kr

• Strandfodring til 1 m højde ved/omkring nye 4 
BB = 2,7 mln. kr

• I alt = 10,2 mln. kr

2. Fase 2

• Strandfodring til 1,5 m højde i vestlige ende, 
bag de 4 nye og bag Kystvej BB

• I alt yderligere 2,1 mln. kr

3. Fase 3

• Optimering af 4 eksisterende BB = 1,7 mln. kr

• Strandfordring til 1,5 m højde ved/mkring disse 
= 0,2 mln. kr

• I alt yderligere 1,9 mln. kr

Samlet estimeret pris for 3 faser = 14,2 mln. kr

Inkl. 10% anstilling/mobilisering, 10% rådgiver, 10% usikkerhed og 25% moms



Finansiering - og hvad koster det for 1 og for 34 meter kystlinie?

Vi forventer at kunne opnå en kommunalgaranti. Med den kan vi låne billigt hos Kommunekredit:
• Ingen etableringsomkostninger
• Annuitet over 15 år
• 1,12% årlig rente
• Opkrævning over skattebilletten ligesom det bidrag, vi alle betaler i dag.

Tabel: Hvad betaler vi i dag og hvad er ekstraomkostningen, fase for fase, for at gennemføre projektet

• I gennnemsnit har vi 34 m kystlinie.
• Beløbet vi betaler i dag, går primært til vedligeholdelse af de eksisterende bølgebrydere.

[Kr.] I dag Fase 1 Fase 1+2 Fase 1+2+3
Nordkyst projekt

Ukendt pris

I alt for 1 meter kystlinie per år 54 54+200 = 254 54+200+74 = 328 54+200+74+66 = 394 Ukendt

I alt for 34 meter kystlinie per år 1.836 8.636 11.152 13.396 Ukendt

Årlig ekstra omkostning i 15 år, i.f.t. i 
dag for 34 meter kystlinie

- 6.800 9.316 11.560 Ukendt


