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Fejre foråret med en udflugt til Sverige. Lige nu får du rigtig meget for 
dine danske kroner. Besøg Sofiero, Helsingborg by med de spændende  

butikker, eller byens vartegn Kärnan.

Ombord kan I nyde lidt godt til ganen, og spare penge på  
ex. parfume og konfekture i butikken. 

 
* Personbillet landgang for 2 voksne + 3 børn 03-06/06 2017 

EN HURTIG 
FORÅRS UDFLUGT

REGLER: Kystsik-
ringen bliver mere 
smidig, så regler og 
bureaukrati ikke 
står i vejen for bor-
gerne, lyder det fra 
minister. 

Af Michael Degn 

NORDSJÆLLAND: Borgme-
strene har presset på, og 
med en ny aftale mellem 
regeringen og KL er man 
nået et godt stykke videre, 
når det kommer til kystsik-
ring. Fremover skal hele sy-
stemet være mere smidigt, 
og bureaukratiet skal ikke 
spænde ben for hverken bor-
ger eller kommune.

- De skal glæde sig over, at 
det bliver nemmere at sikre 
private borgeres ejendom 
med hård kystsikring, siger 
miljø- og fødevareminister 
Esben Lunde Larsen (V) i et 
interview med Frederiks-
borg Amts Avis. 

som følge af aftalen kom-
mer borgeren i centrum, 
mens kommunerne får an-
svaret for at lave løsninger-
ne selv.

- Der bliver én instans, og 
det er de enkelte kommuner. 
Fra statens side vil vi støtte, 
hvor det kniber. Det er kom-
munerne, der har ansvaret, 
men vi følger det tæt, siger 
Esben Lunde Larsen. 

Udmeldingerne giver gen-

lyd ind på borgmesterkon-
toret i Halsnæs, hvor man 
glæder sig til mere smidig-
hed i systemet.

- Det har været et delt an-
svar mellem kommuner, 
lodsejere og Kystdirekto-
ratet ind over. Det har kørt 
i spiral, hvor ingen har an-
svaret. Nu bliver det dikte-
ret, at der er én vej ind, siger 
borgmester Steen Hasselriis 
(V). 

Regning havner ét sted
Tilbage står selve kystsik-
ringsarbejdet. En rapport 
udarbejdet af blandt andre 
COWI og NIRAS slog sidste 
år fast, at det er den store 
pengepung, der skal frem 
for at sikre kysten fra Hun-
dested til Helsingør. I omeg-
nen af 200 millioner kroner, 
lød vurderingen, hvor sik-
ringen består af både sand-
fodring, hård kystsikring 
med sten og bølgebrydere. 
Regningen bliver sendt vi-
dere til de lodsejere, der bor 
langs med kysterne. 

- Vi har haft borgermøder 
om det, og vores borgere 
bakker op om det. For lods-

ejere i første række vil jeg 
tro, at det vil betyde en ud-
gift på mellem 3500 og 5000 
kroner om året, men det er 
jo også en forsikring af ejen-
dommen, siger borgmeste-
ren. 

Han ser en finansierings-
model for sig, hvor lodsejer-
ne låner pengene til kyst-
sikringen over 25 år, men 
hvor kommunen så går ind 
og stiller garanti for lånet. 

Gribskovs borgmester Kim 
Valentin (V) har tidligere 
været ude med idéen om en 
kystsikringsfond, der udste-
der lån til grundejerne, men 
uanset hvad så peger pilen 
på grundejerne selv, påpe-
ger ministeren.

- Vi fastholder grundprin-
cippet om, at det er den en-
kelte borger, der har ansva-
ret for kystsikringen. Det er 
man også klar over, når man 

erhverver sig en ejendom 
langs kysten, siger Esben 
Lunde Larsen. 

Som følge af den nye af-
tale vil der dog komme nye 
modeller for fordelingen af 
økonomien, som skulle gøre 
tingene lettere - men ikke 
billigere.

- Erfaringen andre steder 
fra er, at det er svært at for-
dele udgifter mellem flere 
lodsejere, siger ministeren.

Lettere at smide  
sand og sten  
ved kysterne 

Det gik hårdt ud over Nordkyststien, da stormen Bodil i 2013 lagde vejen forbi.  Foto: Allan Nørregaard

FORSKEL: Nordsjæl-
land må fortsat kig-
ge langt efter den 
statsstøtte til kyst-
sikring, som jyderne 
får. 

Af Michael Degn 

NORDSJÆLLAND: Selvom det 
nu skulle blive nemmere at 
lave kystsikring, så peger 
pilen fortsat på grundejer-
ne, når det kommer til be-
talingen. Og der er ingen 
ambitioner om at lave om på 
den nuværende ordning for 
statsstøtte til kystsikring. 

- Der er 90 millioner kro-
ner i fællesaftalen, som ud-
løber i 2018. Her kan man 
diskutere aftalen, og det er 

en politisk afvejning af, om 
man skal ind og ændre på 
den, siger miljø- og fødeva-
reminister Esben Lunde 
Larsen (V) til Frederiks-
borg Amts Avis. 

I dag er det kun de jyske 
kommunuer med udsatte 
kyststrækninger, der får 
glæde af statsstøtten, mens 
de nordsjællandske kom-
muner må kigge langt efter 
penge fra staten. Det sker til 
trods for, at en kystanalyse 
fra Kystdirektoratet sidste 
år viste, at Nordkysten er 
ligeså udsat som den jyske 
vestkyst, når vejr og vind 
ubønhørligt gnaver sig ind 
i kysterne. Også dengang 
afviste ministeren at ændre 
på fordelingen, men de tre 
borgmestre langs Nordky-
stens kommuner pressede 
på med henvisning til, at de 

jyske kyster ikke er mere 
værd end de nordsjælland-
ske.

- Vi har i mange år forsøgt 
at finde frem til en løsning, 
men den helt stor udfor-
dring er betalingen. Her vil 
statsstøtten kunne blive den 
afgørende faktor, fordi den 
vil reducere grundejernes 
økonomiske bidrag til kyst-
sikringen, sagde Helsin-
gør-borgmester Benedikte 
Kiær dengang til Frederiks-
borg Amts Avis. 

Ministeren har stadig in-
gen ambitioner om at ændre 
på det lige foreløbig. 

Et er hvornår aftalen kan 
genforhandles, men har du 
ikke en politisk holdning til 
den fordeling?  

- Nej, det har jeg ikke no-
gen holdning til, siger Esben 
Lunde Larsen. 

Ingen penge til kysterne

FAKTA

Dele af aftalen mellem 
regeringen og KL om 
kystbeskyttelse:

n Beslutningskompe-
tencen ved etablering 
af kystbeskyttelsesan-
læg samles hos kom-
munerne.
n Der bliver øget mu-
lighed for hård kyst-
beskyttelse uden kom-
penserende sandfod-
ring på strækninger, 
der i forvejen er inten-
sivt beskyttet med hård 
kystbeskyttelse.
n Første del af lovfor-
slaget vedrørende æn-
dring af kystbeskyttel-
seslovens formålsbe-
stemmelse fremsættes 
til efteråret.
n Regeringen og KL 
drøfter medfinansie-
ringsreglerne for kom-
munale klimaprojekter 
til håndtering af regn-
vand, når resultaterne 
af analyserne i forsy-
ningsstrategien er klar 
i starten af 2018. 

Kilde: Miljø- og  
Fødevareministeriet

Fremover bør det blive mere enkelt og mere smidigt for kommuner 
og borgere at sikre kysterne og ejendommene med hård kystsikring. 
 Foto: Thomas Olsen


