
Orienteringsmøde om Nordkystens Fremtid 

2/6 kl 16:00 på Rådhuset i Helsinge
 
Kære Medlemsforeninger
 
Gribskov Kommune vil via eboks indkalde grundejere i ca. 2km afstand til 
kysten i henhhold til nedenstående indkaldelse, som vi er blevet bedt om at 
orientere vore medlemsforeninger om ligeså.
 
Vi vil gerne opfordre til at man møder op da det jo er et emne som påvirker os 
alle som borgere og/eller grundejere i Gribskov Kommune.
 
 
Gentagelse af orienteringsmøde om Nordkystens Fremtid – samlet 
kystbeskyttelsesprojekt for Nordkysten

Fredag d. 02.06.2017, kl. 16.00 – 17.30 i Byrådssalen, Rådhusvej 3 i Helsinge

Gribskov Kommune samarbejder med Halsnæs og Helsingør Kommuner om en 
fælles kystbeskyttelsesløsning for hele Nordkysten. Projektet kaldes 
Nordkystens Fremtid. I løbet af sommeren og efteråret 2016 har en 
rådgivergruppe bestående af COWI, Niras, DHI samt Hasløv & Kjærsgaard 
udarbejdet et kystteknisk skitseprojekt, der beskriver hvilken kystteknisk 
løsning, der er den bedste, hvad det koster, hvor sandet kan komme fra og en 
overordnet vurdering af de miljømæssige konsekvenser.

Der er i foråret afholdt orienteringsmøder om skitseprojektet i de tre 
kommuner. I Gribskov Kommune er der rejst ønske om en gentagelse af 
orienteringsmødet, så et større antal ejere af fritidsboligere er opmærksomme 
på mødet, og dermed kan få mulighed for at deltage. Dette møde er således 
identisk med det møde som blev afholdt den 23.02.2017.

På mødet bliver resultaterne af skitseprojektet præsenteret, og der bliver 
mulighed for at stille spørgsmål til projektet.

Af hensyn til arrangementet er tilmelding nødvendig senest den torsdagen den 
25 maj 2017 til skrag@gribskov.dk

Det kysttekniske skitseprojekt kan ses på 
http://www.gribskov.dk/borger/natur-miljoe-ogtrafik/kyst-fredning-og-natur/nord
kystens-fremtid/ 
 
 
Med venlig hilsen

Dorethe Pedersen
Centerchef 
Gribskov Kommune 
Center for Teknik og Miljø
Rådhusvej 3

• 3200 Helsinge 

Direkte: 7249 6832

E-mail: dpede@gribskov.dk 

www.gribskov.dk 

 

Vi har tidligere orienteret om Det Kysttekniske skitseprojekt i 
Nyhedsbrev nr. 10

(http://gggf.dk/wordpress/wp-content/uploads/2016/09/GGGF-Nyhedsbrev-nr-10.pdf) 

Skitseprojektet er interessant læsning for os alle og igen meld Jer til
hos Susanne Kragdahl på mail: skrag@gribskov.dk

Mange hilsener

Kjell

Gribskov Grundejerforbund Øst
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