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Kystdirektoratet 

J.nr. 17/01785-12 

Ref. Anna L. S. Østergaard 

30-06-2017 

 

Høring over udkast til ændring af kystbeskyttelsesloven  

 
Hermed sendes udkast til forslag til lov om ændring af kystbeskyttelsesloven i 
høring.  
 
Udkastet sendes i høring med henblik på afgivelse af eventuelle bemærkninger.  
 
Lovforslaget udmønter en del af regeringens aftale af 1. juni 2017 med KL om 
kommunernes økonomi for 2018 og har som hovedformål at sikre, at der bliver 
givet bedre rammer for at foretage kystbeskyttelse af ejendom på den måde, som 
ansøger ønsker, såfremt dette ikke medfører skadevirkninger på naboejendomme. 
 
Lovforslaget ændrer derfor formålsbestemmelsen i lovens § 1, stk. 1, på følgende 
punkter: 

1) For at sikre sammenhæng til klimatilpasning og oversvømmelsesloven 
justeres formålet med kystbeskyttelse til at reducere risikoen for skader 
som følge af oversvømmelser eller erosion. 

2) 25-års kriteriet udgår som et selvstændigt kriterium i forbindelse med 
afvejning af hensyn og vurderingen i den konkrete sag.  

3) Beskyttelsessubjektet udvides, så det fremover vil være muligt at 
kystbeskytte ubebyggede arealer. Det kunne f.eks. være landbrugsarealer 
og haver.  

4) Økonomiske hensyn om etablering af den mest omkostningseffektive 
løsning udgår for projekter, hvor en grundejer ønsker at beskytte sin egen 
ejendom. Hensynet vil fortsat være relevant for kommunale projekter efter 
lovens kap 1a, hvor grundejere kan pålægges at bidrage økonomisk til den 
fælles løsning.  

5) Der skal fortsat lægges vægt på kystbeskyttelsesmetodens tekniske og 
miljømæssige kvalitet, men hvor der er flere mulige løsninger, skal 
grundejeren have valgfrihed. Det er dog fortsat vigtigt, at en løsning ikke 
medfører en negativ påvirkning af nabostrækninger.  

6) Hensynene til kystlandskabets bevarelse og genopretning samt naturens 
frie udfoldelse udgår som selvstændige hensyn og kan indgå i relevant 
omfang under 5).  

Desuden indfører lovforslaget en udtrykkelig hjemmel til at lade nye og uprøvede 
typer af kystbeskyttelsesmetoder afprøve. 
  
Eventuelle bemærkninger til ændringerne af bekendtgørelserne bedes sendt til 
Anna Østergaard på e-mail: aso@kyst.dk senest 21. august 2017. Høringssvar vil 
blive sendt til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. 
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Udkast til lovforslaget og liste over de hørte myndigheder og organisationer er 
vedlagt. Dokumenterne er desuden lagt på Høringsportalen. 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Anna L. S. Østergaard 

   

aso@kyst.dk 
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