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Our ref. pj/cp. 

Kære Henrik Dam Christensen 

SIC har nu en markedsandel på 10 % af  Fællesstrækningen på den jyske vestkyst. 

Fællesstrækningen er som bekendt 110 km lang. 

SIC har siden januar 2005 har SIC  haft et anlæg på 9 km i permanent drift syd for Hvide Sande havn.  

Siden juni 2009 hvor SIC udbyggede anlægget i referenceområde 2 har der været et kysttillæg på 300.000 

kubikmeter. 

SIC udvidede anlægget på vestkysten med 2,0 km ved Søndervig d. 3 april 2012, Der har været et kysttillæg på 

33.000 kubikmeter frem til juli 2012, som det fremgår af vedhæftede rapport. 

Fakta er at SIC systemet har stoppet kysterosionen på vestkysten i de trykudlignede områder, modsætningsvis 

sandfodring., som har en effektivitet på minus 170 % efter en ivestering på 2 milliarder over de sidste 25 år. 

SIC systemet er baseret på leasing og jeg fremsender hermed vor faktura for perioden 1 okt. 2012 - 1 okt 2013. 

 

Proformafaktura 1501  Skodbjerge 9,0  km a 330.000 kr.     2.970.000,00 kr. 

+ moms                 742.500,00 kr. 

I alt            3.712.500,00 kr. 

 

Proformafaktura nr. 1502 Søndervig 2,0 km a 330.000,00 kr       660.000,00 kr. 

+ moms              165.000,00 kr. 

I alt               825.000,00 kr. 
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Sandfodringer 2004 – 2008  9 km.      70.200.000,00 kr. 

Strandfodring 2009 500.000 kubikmeter a  42,50     21.250.000,00 kr. 

Strandfodring 2012 Houvig Krylen 2,4 km 600.000 kubikmeter a 42,50.  25.500.000,00 kr. 

Sandfodring i alt                   116.950.000,00 kr. 

+ moms                                 29.237.500,00 kr. 

Total                    146.187.500,00 kr. 

     

Kystdirektoratet har nu lavet forsøg med sandfodring ved Søndervig/Krylen i tidsrummet 2004 - 2012 for 146 

mill. Kr.  

Som alle ved i dag. 

 Det virker ikke.  



 

SIC anlæg  på vestkysten 

  

 

SIC Systemet er nu i permanent drift på følgende lokaliteter på den jyske vestkyst med stor success siden 1999. 

 

Gl. Skagen:   Solnedgangspladsen og 1,5 km mod syd i alt 2,0 km. 

Søndervig:   Badevej 1 km mod syd og 1,0 km mod nord i alt 2,0 km 

Skodbjerge:    Bjerregårdsvej 1 km mod syd og 8 km mod nord i alt 9,0 km 

 

SIC har fulgt den nuværende kystbeskyttelseslov og ansøgt om tilladelse til etablering og fortsat drift af fuldt 

lovlige anlæg på vestkysten. 

Kystdirektoratet giver altid afslag med usaglige begrundelser og SIC har aldrig fået en tilladelse uden politisk 

indgriben. 

Kystdirektoratets virke er nu en sag for kriminalpolitiet. 

Vi ser på efterfølgende side at Kystdirektoratet helt bevidst nu styrter flere huse i havet ved Lønstrup og Nørlev 

strand, hvor SIC også havde 2 velfungerende anlæg. 

 



 

Hjørring Kommune 

 

Kystdirektoratet styrter nu husene i havet  på Nørlev strand i tæt samarbejde med Hjørring Kommune 

SIC havde 2 velfungerende anlæg i Hjørring Kommune www.shore.dk 

 

 

Der var fuldgyldig tilladelse ved Mårup Kirke,  da Hjørring Kommune rykkede 

trykudlignmingsmodulerne op i juli 2005 i samarbejde med KDI www.shore.dk 

http://www.shore.dk/
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Gl. Skagen. 

 

 

 

Poul Jakobsen byggede 12  høfder i 1976/77 

Solnedgangspladsen 

Gl, Skagen Fellen (Fellen Nord) 

Fellen syd 

Klitplantagen 

 

SIC renoverede og udvidede trykudligningsanlægget ved Gl. Skagen i slutningen af februar 2012 efter at have 

ventet i mere end 2 år på sagsbehandlingen af en ansøgning i KDI og Transportministeriet. 

Anlægget fik en udstrækning på 2,0 km og evalueringen er delt op på 4 områder, som er 500 meter lange. 

Områderne benævnes  Solnedgangspladsen, Fellen nord, Fellen syd og Klitplantagen. 

Evalueringen er baseret på uvildige data i de enkelte områder. 

 

 



 

Volumenberegning Februar – juni 2012 

 

 

Der har været en akkumulation på 22.252,5 kubikmeter i løbet af 4 måneder fra februar – juni  2012 samlet i de 

fire områder  

Resultatet kan sammenlignes situationen ved bølgebryderne i Lønstrup og høfderne ved Skallerup Klit. 

 

 
 

Opmålingene er udført af et uvildigt landinspektørfirma med GPS måleudstyr, som har en tolerance på mindre 

end 2 cm i højden. 
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Såfremt vi fortsat ikke betales for vore arbejder på den jyske vestkyst, vil sagen blive indbragt for 

Rigsrevisionen til videre foranstaltning, idet Kystdirektoratet ikke længere er i god tro. 

Samtidig forbeholder vi os ret til at kræve erstatning for Skodbjergeprojektet fra Januar 2008 og frem til dato, 

idet kystdirektoratet helt bevidst efter vor opfattelse begik hærværk på anlægget for mere end 30 mio. Kr. ved at 

sandfodre ind i det nordlige referenceområde uden saglig begrundelse. 

Anlægget vedligeholdes nu løbende for at begrænse skaderne fra revlefodringen 2005 – 2007. 

Den nordlige flanke er således renoveret i juli 2012. 

Vi kender til evindelighed ministeriets standarsvar, som vil gøre gældende at der ikke foreligger nogen kontrakt 

på arbejdet. 

Det er jo ikke noget sagligt argument, når vi tilbyder ydelsen på basis af leasing og anlægene allerede har 

medført en besparelse på mere end 60 mio. Kr. 

Hertil svarer Kystdirektoratet normalt. Vi har ikke sparret noget, idet vi har brugt pengene til noget andet. 

Det er nu op til Transportministeren om ministeren vil vil bryde kartelvirksomheden på kystbeskyttelses-

området. 

Kriminalpolitiet i Nordjylland undersøger nu Kystdirektoratets ageren i relation til straffeloven. 

 

Skagen d. 10 oktober 2012. 

 

Poul Jakobsen 

 

Bilag: Rapport Skodbjerge    2012 

 Rapport Søndervig     2012 

Rapport Gl. Skagen   2012. 
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TRM/Kystdirektoratet          Proformafaktura 1501 

Frederiksholms Kanal 27 F        Skagen d. 1 oktober 2012 

1220 København K. 

 

Our ref. pj/cp.       Your ref.  Henrik Dam Christensen 

 

Leasing af SIC systemet ved Skodbjerge 1 Okt 2012 – 30 Sep. 2013 

Skodbjerge 9,0  km a 330.000 kr.        2.970.000,00 kr. 

+ moms                 742.500,00 kr. 

I alt            3.712.500,00 kr. 

I prisen er includeret vedligeholdelse samt uvildig op af  autoriseret landinspektør 
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TRM/Kystdirektoratet         Proformafaktura nr. 1502 

Frederiksholms Kanal 27 F        Skagen d. 1 oktober 2012 

1220 København K. 

 

Our ref. pj/cp.        Your ref.  Henrik Dam Christensen 

 

Leasing af SIC systemet ved Sændervig 1 Okt 2012 – 30 Sep. 2013 

Søndervig 2,0 km a 330.000,00 kr       660.000,00 kr. 

+ moms              165.000,00 kr. 

I alt               825.000,00 kr. 

I prisen er includeret vedligeholdelse samt uvildig op af  autoriseret landinspektør 
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