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I forbindelse med et par kraftige storme i denne vinter har havet eroderet en del af forlandet på kyststrækningen fra Anholt Havn til Anholt Camping.
En række beboere på øen har gennem tv, radio, den skrivende presse og ved telefonisk henvendelse til
Norddjurs Kommune givet udtryk for deres bekymring for, om dele af øens hovedfærdselsåre, Nordstrandvej
skal forsvinde i havet ved en fremtidig storm. Beboerne ønsker derfor, at vejens fremtid sikres ved, at der
etableres en eller anden form for kystbeskyttelse.
Senest har Anholt Camping henvendt sig skriftligt til Norddjurs Kommune, Miljø og Teknik.
I brevet redegøres der for, hvordan havet ved de seneste års storme har eroderet op til 20 m af ky-sten på
den aktuelle strækning, således at kystlinien nu kun er ca. 9 m fra Nordstrandvej. En del af
campingpladsarealet er skyllet i havet, et nedsivningsanlæg er ved at skylle væk og et forurenings-depot,
bestående af gamle tjærebrønde, er frilagt på stranden.
Repræsentanter for Miljø- og Teknikudvalget opfordres til at besigtige problemet på Anholt.
Natur og Miljø, Vej og Parkafdelingen bemærker
Norddjurs Kommune har modtaget en række fotos af den aktuelle kyststrækning på Anholt. Af fo-tomaterialet
fremgår det tydeligt, at kystlinien ligger faretruende tæt ved Nordstrandvej, hvor kom-munen har flere
forsyningsledninger liggende.
Kommunens nedsivningsanlæg til spildevand, der ligger på havnearealet mellem kysten og Nordstrandvej,
er også i fare for bortskylning. Her er nedsivningsanlæggets beskyttende fiberdug blotlagt flere steder ved
kystlinien.
Hvad angår de gamle tjærebrønde, der var registreret som et forureningsdepot, så er der i januar 2007
foretaget en fjernelse af brønde og tjærerester fra strandarealet.
Kystbeskyttelse reguleres gennem Kystbeskyttelsesloven, der administreres af Kystdirektoratet.
Gennemførelse af et konkret kystbeskyttelsesprojekt kan således først bringes til udførelse, når
Kystdirektoratet har meddelt tilladelse dertil efter Kystbeskyttelseslovens § 16.
Natur og Miljø, Vej og Parkafdelingen har i januar 2007 haft kontakt med Kystdirektoratet. Direk-toratet har
ved den lejlighed tilkendegivet, at man på baggrund af bl.a. fotos, der illustrerer de nu-værende forhold på
kyststrækningen mellem havnen og campingpladsen, vil kunne vurdere behovet for kystbeskyttelse. Ud fra
erfaringer i lignende sager har direktoratet mulighed for at bidrage med vejledende løsningsforslag, samt
groft prisoverslag.
Et konkret kystbeskyttelsesprojekt skal projekteres af et rådgivende ingeniørfirma.
Bilag:
./. Brev fra Anholt Camping.
./. Fotos.
./. Oversigtskort.
Teknik og Miljødirektøren indstiller, at sagen forelægges Kystdirektoratet, med anmodning om en
forhåndsvurdering af behovet for kystbeskyttelse.
Udvalget godkender indstillingen.

