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 Til høringsparterne på vedlage liste 

    

   

      

 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 21/05176 

Ref. igr 

26-03-2021 

 

 
Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud fra pulje til diger og 

anden kystbeskyttelse for årene 2021-2023 

 

Hermed sendes udkast til ny bekendtgørelse om tilskud til diger og anden 

kystbeskyttelse i høring. Eventuelle høringssvar skal være modtaget i 

Kystdirektoratet senest den 23. april 2021. 

 

Med finansloven for 2021 har regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk 

Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet afsat yderligere samlet 350 mio. kr. med 

ønske om at understøtte flere kystbeskyttelsesprojekter i Danmark. Puljen gælder 

for årene 2021, 2022 og 2023. I 2021 afsættes 90 mio. kr., og i årene 2021 og 2022 

afsættes 150 mio. kr./år. Formålet er mindske risikoen for oversvømmelse og/eller 

erosion fra havet, hvor behovet er størst, men også at understøtte 

sammenhængende kystbeskyttelsesindsatser og helhedsorienterede løsninger. 

 

I bekendtgørelsen fastlægges anvendelsesområdet og de nærmere ansøgnings- og 

tildelingskriterier for puljen. Der kan gives tilskud til kommunalbestyrelser og 

kystbeskyttelseslag til medfinansiering af nedenstående typer af 

kystbeskyttelsesprojekter:  

 

1. Etablering eller forstærkning af diger ved Vadehavet. 

 

2. Kommunale fællesprojekter jf. kystbeskyttelseslovens kapitel 1a 

til reduktionen af erosionsrisiko fra hav. 

 

3. Kommunale fællesprojekter jf. kystbeskyttelseslovens kapitel 1a 

til reduktion af oversvømmelsesrisiko fra hav. 

 

4. Kommunale fællesprojekter, jf. kystbeskyttelseslovens kapitel 

1a til reduktion af erosions- og oversvømmelsesrisiko fra hav. 

 

Det drejer sig om kommunale fællesprojekter, som ligger inden for strækninger, 

hvor der ifølge Kystdirektoratets digitale værktøj, Kystplanlægger, anbefales en 

risikoreduktion. I forhold til betingelser for tildeling af puljemidler lægges der op 

til, at projekter på ansøgningstidspunktet ikke må være færdigetablerede og 
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afsluttede. Tilskuddet kan maksimalt udgøre op til 80 pct. af de 

tilskudsberettigede udgifter. Bekendtgørelsen medfører ikke administrative 

konsekvenser for erhvervslivet. 

 

Evt. høringssvar bedes sendt til kdi@kyst.dk med angivelse af sagsnummer 

21/05176 i emnefeltet.  

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til kdi@kyst.dk.  

 

Ikke-ministerielle høringssvar vil blive offentliggjort på høringsportalen efter endt 

høring. Ved afgivelse af høringssvar gives der samtykke til offentliggørelsen, 

herunder af afsenders navn og adresse. 

 

I bilag til udkast til bekendtgørelsen fremgår der kort over de strækninger, hvor 

der anbefales en risikoreduktion. Strækninger vil senere blive vist på 

www.kystplanlægger.dk 

 

Ansøgningsperioden offentliggøres på Kystdirektoratets hjemmeside - 

https://kyst.dk/nyheder/, hvor der også er mulighed for at abonnere på nyheder.  

 

Med venlig hilsen 

 

Ilse Gräber Toxvig 

Vejledning - Klima og Kystbeskyttelse 
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