
 

Kommissorium for analyse af kystbeskyttelsen 
 

Det grundlæggende princip for kystbeskyttelsesindsatsen i dag er, at grundejeren 

har ansvaret for at beskytte sin ejendom mod havet. Dette indebærer, at 

hovedparten af kystbeskyttelsen udføres som individuelle anlæg.  

 

Den individuelle indsats understøttes af kommunerne, som har mulighed for at 

planlægge og gennemføre kystbeskyttelse lokalt i større, sammenhængende 

områder. Kommunernes udgifter til kystbeskyttelse prioriteres indenfor 

kommunernes anlægsbudget. 

 

Herudover yder staten af bl.a. historiske årsager tilskud til 

kystbeskyttelsesindsatsen gennem flerårige aftaler om kystbeskyttelse på 

Vestkysten. Senest blev der i december 2013 indgået en flerårig aftale mellem 

Kystdirektoratet og de fire kommuner på strækningen mellem Lodbjerg og 

Nymindegab om kystbeskyttelsen frem til 2018. I alt er der gennemsnitligt afsat 90 

mio. kr. årligt i perioden 2014-2018 til kystbeskyttelse langs Vestkysten. 

 

De nuværende rammer og principper skal overordnet sikre, at grundejere har 

incitament til at gennemføre kystsikring på deres ejendom, og at kystsikring 

indgår i den tværgående kommunale prioritering.  

 

Der igangsættes en analyse af kystbeskyttelsen. 

  

Formål og opgaver  

Analysen af kystbeskyttelsen, indeholder følgende elementer:  

 

 Kortlægning af den eksisterende regulering og indsats for kystbeskyttelse, 

herunder de eksisterende virkemidler og udgifterne i stat, kommunerne og 

blandt grundejere.  

 Afdækning af, hvor risikoen for erosion, oversvømmelser og potentielle 

skadesomkostninger er størst. 

 Vurdering af, om kommunerne har de rigtige værktøjer til at sikre en 

omkostningseffektiv kystbeskyttelsesindsats, 

 Vurdering af om den eksisterende regulering understøtter, at indsatsen for 

kystbeskyttelse fokuseres der, hvor behovet er størst.  

 

Der kan på baggrund af ovennævnte opstilles forslag til justeringer af 

kystbeskyttelsesindsatsen. Justeringerne skal i givet fald sigte efter at styrke 

grundlaget for en omkostningseffektiv, lokal kystbeskyttelsesindsats. 

 

Det er en forudsætning for forslag til eventuelle justeringer, at det eksisterende 

grundprincip i kystbeskyttelsesloven om, at grundejeren har ansvaret for at beskytte 

sin ejendom mod havet, videreføres. 

 

Proces og organisering 

Analysen gennemføres af en arbejdsgruppe bestående af Miljøministeriet 

(formand), Økonomi- og Indenrigsministeriet og Finansministeriet.  

  

Der nedsættes herudover en styregruppe bestående af Miljøministeriet (formand), 

Finansministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet samt Økonomi- og 

Indenrigsministeriet.  
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Analysen igangsættes i efteråret 2014 og afsluttes med udgangen af 2015 

 

I analysen inddrages kystkommuner og KL.  


