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Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilskud fra pulje til diger og anden
kystbeskyttelse for årene 2021-2023
I Nordfyns Kommune arbejder vi aktivt med at beskytte vores værdier, fordi det giver
værdi for os som kommune og for vores borgere. Med baggrund i vores
Klimatilpasningsplan har vi lokaliseret de primære indsatsområder. Vores fokus er
rettet mod Bogense, hvor vi i 2019 har startet et større klimatilpasningsprojekt (8 km
dige), som skal fremtidssikre Bogense og omegnen mod stormflod i fremtiden.
Derfor hilser Nordfyns Kommune en statslig pulje med tilskud til anlægsprojekter
vedr. diger og anden kystbeskyttelse velkommen.
Det er dog med stor unden, at Nordfyns Kommune erfarer, at i udkast til
bekendtgørelse om tilskud fra pulje til diger og anden kystbeskyttelse for årene
2021-23 vil kun en del af projektstrækningen i Nordfyns Kommunes
klimatilpasningsprojektet for Bogense og omegn være støtteberettiget.
Nordfyns Kommune har netop i klimatilpasningsprojektet taget udgangspunkt i det
samlede beskyttelsesbehov for Bogense og omegn, der både skal sikre Bogense by,
natur og landområder og sommerhusområde fremadrettet. Der er en berettiget
forventning fra alle grundejerne i området, om at Nordfyns Kommune gennem det
igangsatte kapitel 1 a projekt sikre deres beskyttelse som helhed fremadrettet.
Nordfyns Kommune finder ud fra viden i det konkrete klimatilpasningsprojekt, at
Kystdirektoratets afgrænsning af strækning der er støtteberettiget, ikke giver et
retvisende billedeaf behovet for tilpasninger af kystbeskyttelsen til sikring af
Bogense og omegn fremadrettet.
Anmodning om revidering af støtteberettiget strækning i Nordfyns
Kommune subsidiærten tilføjelse til bekendtgørelsen.
Nordfyns Kommune vil anmode om, at Kystdirektoratet ud fra en
helhedsbetragtning reviderer området, der er støtteberettiget til anlægsudgifter, til
at omfatte hele kyststrækningen, der beskytter Bogense.
Alternativt kunne man i bekendtgørelsen indføje et punkt, der omhandler
strækninger, der ud fra beregninger, modelleringer eller historik har et dokumenteret
behov for oversvømmelsesbeskyttelse og særligt når klimatilpasningsdelen
inddrages.
Begrundelse for anmodning
Af figur 1 fremgår den strækning, som er støtteberettiget i Nordfyns Kommune i
forhold til an- lægsudgifterne til beskyttelsen (blå linje). Figur 1 viser samtidig
området oversvømmet ved en vandstand på 2,18 m over dvr90 ud fra en 3d
modellering, der også medtager overskyl. De 2,18 m over dvr90 er en statistisk
500 års hændelse med et klimatillæg for 50 år ud i fremtiden.
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Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr.
Bogense Ky..
Nordfyns Kommune
Østergade 23
5400 Bogense
Tlf. 6482 8282
Åbningstid
Mandag kl.
Tirsdag kl.
Onsdag kl.
Torsdag kl.
Fredag kl.

09.00
09.00
09.00
09.00
09.00

-

15.00
15.00
15.00
17.00
13.00

Hvis du ønsker at sende sikker
post, skal du sende fra
”Borger.dk” eller ”Virk.dk”.
www.nordfynskommune.dk
Kommunens databeskyttelsesrådgiver:
Tina Wrøbel
Tlf.: 64828192
E-mail: dpo@nordfynskommune.dk

Kommunens tekniske rådgiver på projektet, WSP, har på baggrund af
Kystdirektoratets kort over skadesværdier ved oversvømmelse estimeret, at der
ved brud vil kunne ske skader for 270 mio. kr. Af figur 1 som er et resultatet af 3d
modelleringen ses, at der ved brud langs hele den hvidmarkeret kyststrækning, vil
store dele af Bogense og omegn blive oversvømmet. Ud fra sikkerhedsniveauet
og beregninger af overskyl og stabilitet (på baggrund af prøver fra diger) er der i
projektet beregnet, om diger skal forstærkes i forhold til at kunne overholde
sikkerhedsniveauet. Skitseprojekt og baggrundsnotater kan findes på Nordfyns
Kommunes hjemmeside på https://www.nordfynskommune.dk/Borger/Bolig-ogbyggeri/Klima/ Projekt-Bogense-Kystdiger
Ud fra beregninger og modelleringer finder Nordfyns Kommune, at det samlede
projektområde bør betragtes med samme risiko for oversvømmelse ved brud.
Dermed bør hele projektstrækningen være støtteberettiget til anlægsudgifter.
Såfremt der er spørgsmål til nærværende høringssvar, bedes disse rettes til
bogensekystdiger@nordfynskommune.dk

Med venlig Hilsen

Niklas H. Jensen

Mette Højby

Kystfagligmedarbejder

Natur- og Miljøchef

Direkte tlf. 28 78 35 53
nikhj@nordfynskommune.dk

Direkte tlf. 29 74 33 84
mettep@nordfynskommune.dk

Figur nr. 1 viser oversvømmet areal ved vandstand på 2,18 m over dvr90 (statistisk 500 år
hændelse + klimatillæg 50 år frem i tiden) ud fra en modellering med overskyl indregnet. Blå viser
strækning der støtteberettiget efter bekendtgørelse udkast til bekendtgørelse om tilskud fra pulje
til diger og anden kystbeskyttelse for årene 2021-2023
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På vegne af Struer Kommune fremsendes hermed høringssvar til sagsnummer 21/05176 Høring af udkast til bekendtgørelse om pulje til diger og
anden kystbeskyttelse for årene 2021-2023.
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Sådan behandler vi personoplysninger

Til Kystdirektoratet
Høringssvar til ”Udkast til bekendtgørelse om tilskud fra pulje til
diger og anden kystbeskyttelse”.
Struer Kommune takker for den fremsendt høring af ”Udkast til bekendtgørelse om tilskud fra pulje til diger og anden kystbeskyttelse”.
Struer Kommune fremsender hermed et høringssvar. Der er i høringssvaret ikke skelnet mellem erosion og oversvømmelse, da begge dele
vurderes som relevant for kommunens bemærkninger.
Struer Kommune ser positivt på at der nu åbnes for en større pulje til
kystbeskyttelse og at der samtidigt er lagt op til at flere projekter kan
få del i midlerne. Der er et væsentlige behov for finansiering af kystbeskyttelse i hele landet, og Struer Kommune vil opfordre til at puljen
bliver videreført efter 2023.
Stor beskyttelsesbehov/risiko for oversvømmelse
Struer Kommune har ca. 147 km kyst langs Limfjorden. Flere områder
er allerede i dag udsat for oversvømmelser og flere vil blive det i de
kommende år.
I Kystdirektoratets nye kystplanlægningsværktøj fremstår flere områder i Struer Kommune med meget lav risiko for oversvømmelse og
erosion. Struer Kommune stiller sig undrende over metodevalget for
fastsættelsen af risikoniveauet for strategistrækningerne i kystplanlægningsværktøjet på baggrund af, hvad der generelt ses på strategistrækningen.
• Struer kommune finder ikke, at Kystdirektoratets kategorisering er retvisende for flere områder.
• Struer Kommune finder ikke, at kystplanlægningsværktøj bør
stå alene i prioritering af kystbeskyttelsesprojekter. Struer
Kommune opfordrer til, at et dokumenteret beskyttelsesbehov
samt kommunens udpegning i klimatilpasningsplanerne bør
vægtes for de udvidede kriterier for relevante ansøgere til puljemidlerne.
Et eksempel på et område med et stort beskyttelsesbehov, som ikke er
omfattet af Kystplanlæggeren.dk er sommerhusområdet Sunddraget,
der har været hårdt ramt af oversvømmelse. Siden 2000 har området
været oversvømmet 5 gange med skade på ejendomme hver gang.
Struer Kommune har sammen med grundejerne påtaget sig at finde en
løsning på problematikken. På grund af den store opbakning til projektet er sagsbehandlingen forløbet hurtigt set i forhold til lignende
projekter (kommunale fællesprojekter efter kystbeskyttelsesloven).

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR
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Projektet er et eksempel på et succesfuldt projekt, hvor borgerne har
taget aktiv del i processen.
Økonomi
Samfundsmæssigt/økonomisk kan det betale sig at realisere et kystbeskyttelsesprojekt som det som er gennemført i Sunddraget sommerhusområde. Alene i sparede udbetalinger fra Stormrådet vil der over
de næste 50 år ud fra en gennemsnitsberegning af de hidtidige udbetalinger fra Stormrådet kunne spares 16 mio. kr. i udbetalinger. Dertil
kan lægges de sparede udbetalinger fra Stormrådet, som klimaændringerne vil forårsage.
Klimatilpasning
Mange kystbeskyttelsesprojekter tager også højde for klimatilpasningen. Klimaændringerne er ikke skabt i et lokalt afgrænset område,
men på globalt plan. For den enkelte grundejer og/eller kommune, der
skal betale for klimatilpasningen, kan det faktum, at problemet er
skabt på globalt plan, være med til, at byrden med betaling af projektets omkostninger opleves uretfærdig.
Struer Kommune har som alle andre kommuner lavet en klimatilpasningsplan. Struer Kommune finder, at statens puljemidler bør understøtte projekter, der er beliggende inden for de indsatsområder, som er
prioriteret i kommunernes klimatilpasningsplan.
Klimatilpasningsplan
I henhold til planlovens §11a nr. 18 skal kommunerne udpege de områder der kan blive udsat for oversvømmelse eller erosion. Udpegningen indeholder blandet andet oversvømmelse fra havet og erosion fra
havet. Kommunerne har foretaget denne udpegning for de mest udsatte områder, og hvor risikoen i kommunen er størst.
Struer Kommune finder, at disse udpegninger, når de er i tilknytning
til havet eller fjorden, bør indgå på lige vilkår med Kystdirektoratets
strategistrækninger for tildeling af den statslige pulje.
Struer Kommune vurderer at de data der ligger til grund for klimatilpasningsplanen er valide og giver et retvisende billede for hvor der er
behov for klimatilpasning. Kommunerne er ikke forpligtet til at indarbejde Kystdirektoratets strategistrækninger i klimatilpasningsplanen.
Det vil derfor give mere mening hvis den statslige pulje understøtter
kommunernes klimatilpasning.
Opfordring
Struer Kommune vil opfordre til, at projekter uden for de strategistrækninger, der på Kystplanlægger anbefales en risikoreduktion, også
kan søge om del i pulje såfremt følgende forhold kan dokumenteres:
• Et dokumenteret beskyttelsesbehov
• Udpegning i kommunernes klimatilpasningsplan (for oversvømmelser eller erosion fra havvand)

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR
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Dokumenterede samfundsmæssige og økonomiske fordele ved
projektet

Kommunale fællesprojekter anvendes ofte på en strækning, der er
sammenlignelig. Det kan være et sommerhusområde eller et byområde. Strategistrækningerne bør afspejle dette. Strategistrækninger har
en udbredelse og størrelse om ikke er anvendelig i kommunale fællesprojekter, og derfor heller ikke er den korrekte opdeling til fordeling
af puljemidlerne.
Såfremt et område kan dokumentere et beskyttelsesbehov, og at projektet er samfundsmæssigt fornuftigt, bør dette vægtes mindst på
højde med risikovurderingen af strategistrækningen, som er fastlagt på
baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen. Derved
er strategistrækningen ikke nødvendigvis retvisende for de områder,
der vil indgå i et eventuelt kommunalfællesprojekt.
Struer Kommune står gerne til rådighed for en dialog om ovenstående
betragtninger.
Venlig hilsen
John Patuel Hansen
Centerchef
Plan og Miljø
Struer Kommune
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Thomas Lomholt
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Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om tilskud fra pulje til diger og anden
kystbeskyttelse
Kystdirektoratet har udsendt ”udkast til bekendtgørelse om tilskud fra pulje til diger
og anden kystbeskyttelse” i høring. Hjørring Kommune har følgende kommentarer til
udkastet til bekendtgørelsen:
Hjørring Kommune finder det meget positivt, at der fra statens side nu afsættes et
større beløb end tidligere til området. Det er også positivt, at ordningen udvides til
også at omfatte finansårene 2022 og 2023. Hjørring Kommune kan også støtte den
indholdsmæssige præmis om at puljens midler skal prioriteres til kyststrækninger,
hvor der kan identificeres væsentlige udfordringer i forhold til oversvømmelse og
erosion. Det er vigtigt, at indsatsen koncentreres, således puljen reelt kommer til at
gøre en forskel.
Hjørring Kommune har dog også nogle kommentarer, der retter sig imod, hvorledes
ordningen bør forbedres:
Bureaukratisk og tung ansøgningsproces.
Hjørring Kommune har overfor Kystdirektoratet gentagne gange opfordret til at
ansøgningsprocessen burde forenkles og vi er kommet med forslag til, hvorledes
dette nemt kan lade sig gøre uden at der bliver gået på kompromis med Statens
ønske om, at alene helhedsorienterede projekter skal kunne komme i betragtning
om tilskud. En forenkling af ansøgningsproceduren ville spare ansøger
(kommunerne) for meget betydelige administrative ressourcer i sager vedrørende
sandfodring.
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Det virker jo ganske uforståeligt, at hele ansøgnings- og godkendelsesproceduren
indeholdende VVM screening, offentlig høring, politisk behandling, godkendelse og
tilhørende klageadgang skal gentages i alt 4 gange – på trods af, at projektet
allerede har alle fornødne godkendelser.
Direktoratet har hidtil ikke vist interesse i afbureaukratisering af sagsgangen, hvorfor
Hjørring Kommune ikke her vil bruge flere ressourcer på emnet, men blot vil henvise
til den tidligere kommunikation.
Skulle vi have fejllæst situationen og at Staten interesserer sig for at skabe en mere
effektiv sagsgang, står vi naturligvis til rådighed for dialog herom.
Prioritering af ansøgninger, jf. bkg §10 stk. 3 og 4.
I udkastet til den nye tilskudsbekendtgørelse prioriteres projekter ud fra om de ligger
indenfor et by-, sommerhus- eller landområde.
Formuleringen betyder reelt, at sandfodringsprojekter ikke kan opnå tilskud, da dette
sker på søterritoriet – og ikke indenfor et by-, sommerhus- eller landområde.
Kystdirektoratet har i flere år været fortaler for netop sandfodring som
kystbeskyttelsesmetode og Kystdirektoratets nye værktøj ”Kystplanlægger”
anbefaler netop denne metode på mange strækninger. Hjørring Kommune
anbefaler, at formuleringen i bekendtgørelsens §10 ændres.
I forhold til samme paragraf vil Hjørring Kommune gerne påpege, at
kyststrækninger, hvor der er tilknyttet helt konkrete og væsentlige rekreative
interesser eller områder med konkrete og væsentlige naturinteresser også
udelukkes fra ordningen med formuleringen i §10. Også af denne årsag bør
paragraffen revurderes og gerne således at der skabes sammenhæng med
Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf.
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Paradigmeskifte i forhold til definition af strækninger, der kan komme i
betragtning
Der er med bekendtgørelsen sket en væsentlig ændring i forhold til, hvilke
strækninger, der kan komme i betragtning til at kunne modtage ansøgning.
I 2020 puljen var det kyststrækninger udpeget i ”Kystanalysen”, der skulle prioriteres
ved tildeling af tilskud fra statens pulje. ”Kystanalysen” var en landsdækkende
analyse, der blev politisk bestilt netop med det formål at skulle anvendes til at
prioritere statens indsats på kystbeskyttelsesområdet.
I bekendtgørelsen, der nu er i høring (vedrører 2021, 2022 og 2023 puljen),
henvises i stedet til Kystdirektoratets nye værktøj ”Kystplanlægger”.
Dette paradigmeskifte betyder, at indholdet af ”Kystplanlægger” derfor er afgørende
for at kunne opnå tilskud. Vi har derfor brugt denne anledning til at kigge lidt
nærmere på kyststrækningerne i Hjørring Kommune og hvorledes disse er vurderet i
”Kystplanlægger”. Vi kan konstatere nogle forhold, som vi må antage er fejl – og
som vi derfor hermed skal anmode om bliver rettet. Fejlene vedrører følgende
strækninger:
1. Strækningen Løkken - Furreby
2. Strækningen omkring Nr. Lyngby
3. Strækningen Uggerby Å - Tversted

Ad 1. Strækningen fra Løkken Læmole til Furreby
Kystplanlægger fastlægger, at der er lav risiko på kort sigt (indenfor en 20 års
periode) og at der på mellemlang sigt (20-50 år) anbefales kystfodring for at
modvirke den naturlige tilbagerykning af strækningen.
Hjørring Kommunes observationer: Vi har i en årrække oplevet massive problemer
med kysterosion. Nedkørsel ved Nordre Strandvej borteroderes flere gange årligt,
bagskyldning af eksisterende kystbeskyttelsesanlæg, bygningsskade, selv i
sommerperioden opleves at standen bortskylles og at havet tager badehusene.
Flere huse er pt. truet af nedstyrtning og Kystdirektoratet har af samme årsager selv
meddelt tilladelse til kystbeskyttelse i 3 sager på strækningen, Hjørring kommune er
bekendt med at flere ansøgninger om etablering af kystbeskyttelsesanlæg er på vej.
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Forslag: Kystplanlægger bør opdateres, således at anbefalingen for mellem lang
sigt også gælder for kort sigt
Ad 2. Strækningen omkring Nr. Lyngby
Kystplanlægger fastlægger, at der er lav risiko på kort sigt (indenfor en 20 års
periode) og at der på mellemlang sigt (20-50 år) anbefales kystfodring for at
modvirke den naturlige tilbagerykning af strækningen
Hjørring Kommunes observationer: Vi har i en årrække oplevet massive problemer
med kysterosion. Flere huse er igennem årene styrtet i havet, flere huse er konkret
truet af nedstyrtning, nedkørsel borteroderes, skader på eksisterende
kystbeskyttelsesanlæg. Pga. risikoen for nedstyrtning af både sommer- og
helårsboliger har Kystdirektoratet selv meddelt tilladelse til etablering af
kystbeskyttelsesanlæg på en strækning i området, efter Hjørring Kommune overtog
myndighedskompetencen er der meddelt yderligere 2 tilladelser. Kommunen er
bekendt med, at der arbejdes på yderligere én ansøgning.
Der bliver allerede kystfodret på strækningen – i øvrigt inden for rammen af tilsagn
fra Kystdirektoratet fra statens pulje for kystbeskyttelse for finansåret 2020.
Forslag: Kystplanlægger bør opdateres, således at anbefalingen for mellem lang
sigt også gælder for kort sigt.
Ad 3. Strækningen Uggerby Å – 1km øst for Tversted
Kystplanlægger fastlægger, at der er lav risiko på kort sigt (indenfor en 20 års
periode) og at der lav risiko på mellemlang sigt (20-50 år). Der anbefales ikke
kystbeskyttelsestiltag.
Hjørring Kommunes observationer: De sidste år er vi begyndt at opleve betydelige
problemer med kysterosionen i området. Der kan konstateres betydelig erosion
(gennemsnit 10 meter/år), hvilket har medført, at store naturområder omfattet af
NBL §3 og Natura 2000 er borteroderet og yderligere værdifulde naturarealer er
akut truet. Kystprofilerne f.eks. ved Tversted er rykket meget på land, hvilket
medfører, at strandens bredde er reduceret betydeligt. Stranden ved Tversted er en
af de mest værdifulde strande i Hjørring Kommune ud fra et rekreativt synspunkt
med tusindvis af gæster året rundt. Erosionen har konkret betydet, at nedkørslen
Tannisbugtvej gentagne gange er blevet borteroderet, hvorfor nedkørslen i 2020
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blev trukket ca. 25 meter tilbage. Med den nuværende erosionsrate er
parkeringspladsen, toiletbygning og servicebygninger for lokale friluftsforeninger
akut i risiko for gå tabt pga. havets erosion.
Nordsøruten (meget anvendt international rekreativ rute, der forbinder Hirtshals og
Skagen) er på en delstrækning borteroderet og en omlægning har måtte
gennemføres. Bro over Uggerby Å er blev et flyttet pga. den voldsomme
kysterosion.
På nedenstående luftfotos af nedkørslen ved Tversted, kan det ses, at erosionen
har været 50 meter i alene perioden 2015-2020 (gennemsnitlig 10 meter pr år).
Sikringen af infrastruktur, økonomiske interesser samt beskyttelse af naturområder
og rekreative interesser i området har stor bevågenhed fra såvel borgergrupper som
det politiske niveau.
Forslag: Kystplanlægger bør opdateres, således at der allerede fra kort sigt
anbefales kystfodring.

Tversted 2015
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Med venlig hilsen

Thomas Lomholt
Specialkonsulent
Tlf. 722336751
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$Kystdirektoratet (kdi)
Sagsnummer 21/05176, Bekendtgørelse om tilskud fra pulje til diger og anden
kystbeskyttelse for årene 2021-2023

Hej Ilse
Esbjerg Kommune har et par enkelte uddybende spørgsmål til indholdet i Bekendtgørelsen,
som vi håber at få svar på.
1. §14 stk.2, 2) og 3): ”De tilskudsberettigede udgifter kan ikke omfatte følgende: 2)
Projektering og 3)Administration”.
Spørgsmål; I selve anlægsfasen for renovering af et Vadehavsdige, vil der være
udgifter til f.eks. byggeledelse, tilsyn, geoteknik, landinspektør og revisorpåtegnelse af
det afsluttende regnskab. Anses de udgifter som en del af anlægsudgiften, eller indgår
de i §14 stk. 2. under projektering og administration som der ikke kan søges tilskud til?
2. I høringsbrevet fremgår det at ansøgningsperioden offentliggøres på Kystdirektoratets
hjemmeside. Hvornår forventer i at ansøgningsperioden starter?
Venlig hilsen

Henrik Wiborg Jessen
Diplomingeniør

Teknik & Miljø
Vej & Park
Frodesgade 30
6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 15 21
Mobil 27 74 10 88
www.esbjerg.dk
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$Kystdirektoratet (kdi)
Charlotte Korsgaard; TMFKP PARC Rådhuspost
SV: Dokument 21/05176-10 Ekstern høring af udkast til bekendtgørelse om pulje
til diger og anden kystbeskyttelse sendt fra NST - høringsfrist 23. april, kl. 10.00

Kære Kystdirektoratet
Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, har en enkelt bemærkning vedr.
ansøgningsbetingelserne i ’Udkast til bekendtgørelse om pulje til diger og anden kystbeskyttelse’.
Det fremgår af bekendtgørelsens kapitel 3, at en ansøgning om tilskud kan indgives i den
ansøgningsperiode, som fastsættes af Kystdirektoratet og at ansøgningsperioden varer mindst fire uger.
Forvaltningen opfordrer til at der ved fastsættelsen af ansøgningsperioden tages hensyn til at
administrationen af og godkendelsen af den samlede finansiering meget vel skal matche en kommunal
budgetlægning, der kan vare nogen tid. Kystdirektoratet bør tage hensyn til dette forhold ved fastsættelsen
af ansøgningsperioden og tilknyttede tiltag med hensyn til frister m.v.
Med venlig hilsen
Stine Maj Krigslund
Akademisk medarbejder
Klima
_________________________________________
KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Plan, Analyse, Ressourcer og CO2-reduktion
Njalsgade 13, 4. sal
Postboks 348
2300 København S
Direkte 2944 9111
E-mail jz1b@kk.dk
EAN 5798009809452

Fra: noreply@kyst.dk <noreply@kyst.dk>
Sendt: 31. marts 2021 11:56
Til: Borgerservice <Borgerservice@kk.dk>
Emne: Dokument 21/05176-10 Ekstern høring af udkast til bekendtgørelse om pulje til diger og anden
kystbeskyttelse sendt fra NST
Kære Københavns Kommune,
Dokumentet 21/05176-10 Ekstern høring af udkast til bekendtgørelse om pulje til diger og anden
kystbeskyttelse for sagen 0017 Ministerbetjening 2021: 2246 Ministerbetjening 2021: Bestilling:
Udkast til bekendtgørelse om pulje til diger og anden kystbeskyttelse er blevet udsendt fra NST. Se
vedhæftning for indhold i udsendelse. Med venlig hilsen, Naturstyrelsen
Dette er en systemgenereret e-mail og skal ikke besvares.
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Sigurd Falck Gansted <sfgan@frederikssund.dk>
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Hermed Frederikssund Kommunes høringssvar til eksterne høring af Udkast til bekendtgørelse om tilskud fra
pulje til diger og anden kystbeskyttelse.
Venlig hilsen
Sigurd Falck Gansted
Naturmedarbejder
Center for By og Landskab
Natur
Torvet 2, 3600 Frederikssund
47 35 25 77/40271859

Vi passer på dine data
Frederikssund Kommune løser mange forskellige opgaver. I den
forbindelse behandler vi en række almindelige og følsomme
personoplysninger, afhængig af opgavetypen. Vi håndterer kun de
personoplysninger som er nødvendige for at vi kan løse opgaven,
og vi behandler dem altid på en forsvarlig måde i henhold til
lovgivningen.
Vil du vide mere, så læs om vores databeskyttelse og dine
rettigheder på vores hjemmeside.

Kystdirektoratet
Højbovej 1
7620 Lemvig

Dato
23. april 2021

Sagsnr.
01.24.00-K04-1-21

Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse
Vedr.: udkast til bekendtgørelse om tilskud fra pulje til dige- og
kystbeskyttelsesprojekter i 2021-2023.
Frederikssund kommune har med stor interesse læst udkastet til
bekendtgørelse om tilskud fra pulje til dige- og kystbeskyttelsesprojekter i
2021-2023. Frederikssund Kommune finder det glædeligt, at Staten med
ordningen søger at fremme kystbeskyttelse for de mest udsatte danske
kyster og ser frem til, at ordningen iværksættes og forhåbentlig giver en
nødvendig, større fremdrift i beskyttelsen af værdier truet af erosion og
oversvømmelse.
Frederikksund kommune og vores borgere står overfor store
udfordringer med kystbeskyttelse og fremsender derfor nedenstående
bemærkninger til udkastet.

Kriterier for tilskud

NATUR

Torvet 2
3600 Frederikssund
Telefon 47 35 10 00

Bank 4319-3430270303

Telefontid:
Mandag 09.00 - 12.00
Tirsdag lukket
Onsdag 09.00 - 12.00
Torsdag 09.00 - 12.00
Fredag 09.00 - 12.00
Se øvrige åbningstider
på www.frederikssund.dk

Frederikssund kommune finder det glædeligt, at Staten er begyndt at se
bredere på de økonomiske virkemidler i forbindelse med kystbeskyttelse.
Som kriterierne for puljen er skruet sammen er der i Frederikssund
kommunes 4 ud af 6 større kommunale fællesprojekter der kan komme i
betragtning, når man tager udgangspunkt i screeningsværkstøjet
Kystplanlægger, Oversvømmelsesdirektivet og boligstatus.
Fire af kommunens fællesprojekter er til beskyttelse af
sommerhusområder, der blandt andet blev hårdt ramt under stormen
Bodil. To af disse projekter ligger på strategistrækninger i
Kystplanlægger, hvor det er anbefalet at acceptere risikoen, og kan
derfor ikke opnå tilskud.
Det undrer Frederikssund kommune, da Kystdirektoratet i deres §2
udtalelse til fx det kommunale fællesprojekt ved sommerhusområdet
Barakkerne i Kulhuse (S2.05.01) skriver:
”Kystdirektoratet finder ud fra højvandsstatikken og de oplevede

hændelser under Bodil i 2013, at der er behov for at beskytte området
mod oversvømmelse.”
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Frederikssund Kommune hæfter sig ved, at der i kystplanlæggers
inddeling af strategistrækninger, ikke er taget højde for uhåndgribelige
værdier, såsom oversvømmelsesrisikoens indvirkning på boligpriser,
demografi m.m.
Derudover hæfter Frederikssund Kommune sig ved, at
strategistrækningen der går fra Jægerspris Nordskov til Gershøj
(S2.05.02) angiveligt får en højere risikoscore, end Barakkerne i Kulhuse
(S2.05.01). Derfor, kan eventuelle projekter i dette område opnå tilskud,
modsat det kommunale fællesprojekt.
Dette hænger sandsynligvis sammen med, at der ikke tages højde for
eksisterende kystbeskyttelse, der er etableret på denne strækning. Dette
vidner om, at tildelingskriterierne i bekendtgørelsen, foruden
risikovurderingen i Kystplanlægger, bør suppleres af kommunernes lokale
viden og lokale, mere detaljerede kystanalyser.
Frederikssund kommune foreslår derfor, at det bliver muligt at få tilskud
til projekter, der ikke er udpeget som strategistrækninger med en
anbefalet reduktion af risiko indenfor 50 år, men hvor kommunens lokale
kystanalyser og forundersøgelser har påvist, at der er en høj risiko for
oversvømmelse. Dette vil sikre en mere præcis risikovurdering, og derved
en bedre prioritering af de statslige tilskud.

Egenfinansiering
Frederikssund Kommune finder § 15 i udkastet til bekendtgørelsen uklar.
Det fremgår af udkastets § 11 stk. 1, at det er kommunalbestyrelsen der
indgiver ansøgning om tilskud for projekter, der er omfattet af §1 stk. 1,
2 - 4.
Frederikssund Kommune kan ikke udlede, hvorvidt ansøger
(kommunalbestyrelsen) herefter forpligtes til at betale 20 % i
egenbetaling jf. §15, eller om egenbetalingen kan pålægges grundejerne
gennem bidragsfordeling. Dette ønskes udspecificeret.

Multifunktionalitet
§ 14, stk. 1, nr. 5 i lyset af § 2, stk. 1, nr. 12. § 14 siger at der ikke kan
ydes tilskud til aktiviteter som allerede løses af offentlige myndigheder.
§ 2 siger at en helhedsorienteret løsning skal tilgodese
multifunktionalitet.
Frederikssund ønsker at det udspecificeres hvorvidt kommuner kan opnå
tilskud til at skabe multifunktionelle, helhedsorienterede løsninger.
Eksempelvis tilskud til finansiering af nye stiadgange til kysten der både
tilvejebringer multifunktionalitet, men samtidig hører under betegnelsen
”aktiviteter som allerede løses af offentlige myndigheder”. Eller skal
kommunerne som anført i § 14 tilvejebringe multifunktionalitet i
højveandsbeskyttelsesprojekter alene. Kommunerne kommer dermed til
at finansiere langt mere end 20% af løsningerne.
Venlig hilsen
Sigurd Falck Gansted
Naturmedarbejder
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21/05176 - Høringssvar fra Kolding Kommune

Til Kystdirektoratet
Kolding Kommune har følgende bemærkninger til Kystdirektoratets høring over udkast til bekendtgørelse om
tilskud fra pulje til diger og anden kystbeskyttelse for årene 2021-2023:
-

§ 4, stk. 1., nr. 4. Det kan med fordel fremgå allerede af § 4, stk. 1, nr. 4, at et kystbeskyttelseslag
kun kan ansøge i forbindelse med projekter om diger ved Vadehavet, da der ellers kan opstå
forvirring.

-

§ 10, stk. 3, nr. 1. Hvis by-, sommerhus- og landområde er nævnt i prioriteret rækkefølge, bør det
fremgå tydeligere. Vi er desuden i tvivl om, hvordan ”landområde” skal forstås, er det områder i
landzone?

-

§ 15, stk. 1. Ansøger skal som minimum finansiere 20 pct. af anlægsudgiften.
Skal § 15, stk. 1 forstås således, at ansøger (kommunalbestyrelsen) som minimum skal anskaffe 20
% af anlægsudgifterne ved at kommunen selv betaler, eller må bidrag fra grundejere være en del af
finansieringen af de 20 %?

-

§ 15. Stk. 2. Ydes der tilskud fra andre myndigheder, institutioner, fonde eller private, nedsætter
Kystdirektoratet tilskuddet efter denne bekendtgørelse forholdsmæssigt, således at det samlede
tilskud ikke kan overstige 100 pct. af de tilskudsberettigede udgifter.
Hvad menes der med ”private” i denne sammenhæng, kan det eksempelvis være grundejere?

Venlig hilsen
Britt Gadsbølle Larsen
Kystmedarbejder
—
79 79 01 55
21 99 85 26
brlar@kolding.dk

By- og Udviklingsforvaltningen
Natur og vand
Nytorv 11
—
6000 Kolding
Kolding.dk

Her kan du læse om kommunens behandling af personoplysninger - klik her
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Til Kystdirektoratet
Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om tilskud fra pulje til diger og anden
kystbeskyttelse for årene 2021-2023 (sags nr. 21/05176).
Den administrative styregruppe for det tværkommunale kystbeskyttelsesprojekt Nordkystens
Fremtid skal på vegne af Halsnæs, Gribskov, Helsingør kommuner har følgende høringssvar til
ovennævnte udkast til ny bekendtgørelse:
Kommunerne ser med glæde på den øgede statslige pulje og bemærker, at der kan ydes op til
80 pct. af de
tilskudsberettigede udgifter til kystbeskyttelsesanlæg. I forlængelse heraf vil kommunerne
gerne have tilføjet følgende:
1. Projekter kan søge støtte i årene 2021-2023, uanset at projektet har opnået støtte i et
tidligere år.
2. Projekter i by- og sommerhusområder prioriteres frem for projekter i landområder.

Med venlig hilsen
Niels Tørsløv
Direktør for Plan, Teknik og Beskæftigelse
Gribskov Rådhus
Rådhusvej 3
3200 Helsinge
Tlf: 72 49 68 98
E-mail: ntoer@gribskov.dk
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Til Kystdirektoratet
Hermed fremsendes høringssvar over udkast om tilskud fra pulje til diger og anden kystbeskyttelse.

Med venlig hilsen
Det Lollandske Digelag
Allan Møller
Digechef

Kystdirektoratet
Højbovej 1
7620 Lemvig
Kramnitse den. 23/4 2021

Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om tilskud fra pulje til diger og anden
kystbeskyttelse for årene 2021-2023

Det Lollandske Digelag opfordre Kystdirektoratet til, at indskrive både det Lollandske og Falsterske
dige i bekendtgørelsens kapitel 1 anvendelsesområde under § 1. pkt. 1), omhandlende etablering
eller forstærkning af diger ved Vadehavet, således teksten bliver: Etablering eller forstærkning af
digerne ved Vadehavet samt stormsflodsdigerne på Lolland og Falster.
Som beskrevet i Kystanalysen 2016 omkring kortlægning af erosion og oversvømmelse, nævnes det
lavtliggende Lolland Falster som særligt truet, sammen med bla. Vadehavsdiget. Denne tekst i
analysen dokumenterer, at vi høre ind under de udvide kriterier for relevante ansøgere.
Klimaforandringerne som må forventes i fremtiden, øger erosionen på vores kyststrækninger, hvor
Det Lollandske dige mister mellem 25 – 30.000 m3 materiale hvert år, en mængde som kun vil stige
med de tiltagende vandstands stigninger og hyppigere storme.
Udgifterne til udbygning samt vedligeholdelse af vores diger, vil stige kraftigt hen over de næste år,
hvis man skal kunne modstår de klimaforandringer som kommer. Derfor er det tvingende
nødvendigt, at vi bliver skrevet ind i bekendtgørelse, således vi får mulighed for at ansøge puljen på
de 350 mio.kr for kystbeskyttelsesprojekter.

Med venlig hilsen
Det lollandske digelag
Allan Møller
Digechef

Kramnitzevej 21 D, 4970 Rødby, Tlf. 54 78 02 38, Mail: am@lollandsdigelag.dk
Det Lollandske Digelag administrerer, vedligeholder og udbygger digerne på Sydlolland fra Nakskov til Keldskov, en strækning på ca. 70 km incl. forløbningsdiger.
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Kære Kystdirektorat
Høringsvar over udkast til bekendtgørelse om tilskud fra pulje til diger og anden kystbeskyttelse for årene
2021-2023
Undertegnede kræver, at de store diger på Lolland-Falster bliver særbehandlet, som det er sket med
digerne ved Vadehavet.
Digerne er anlagt ved lov og vil i fremtiden udsættes for hyppigere storme, stigende vandstand og derved
betydelig erosion. Omkostningen til klimatilpasningen stiger betragteligt. Dette forårsaget af de
menneskeskabte klimaforandringer.
Med venlig hilsen
Søren Bjerregaard
Formand, Det Falsterske Digelag
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Til Kystdirektoratet
Dansk Industri har modtaget denne høring af bekendtgørelsen om de nye tilskudsregler til diger og anden
kystbeskyttelse. DI har ikke umiddelbart bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet. Men vi vil gerne
kvittere for, at området prioriteres og de på finansloven afsatte midler kommer ud til projekter til gavn for
et højnet beskyttelsesniveau.
Med venlig hilsen
Svend-Erik Jepsen
Fagleder, Vand
(+45) 3377 3685
(+45) 2949 4407 (Mobil)
sej@di.dk
di.dk

Læs, hvordan DI behandler og beskytter
persondata i DI’s Privatlivspolitik
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Sammenslutningen af Danske Småøer fremsender hermed høringssvar til ’Høring over udkast til
bekendtgørelse om tilskud fra pulje til diger og anden kystbeskyttelse for årene 2021-2023’.

Venlig hilsen
Dorthe Winther
Formand
Sammenslutningen af Danske Småøer
Hov Agre 8
4245 Omø
Tlf. 6170 5249
Hjemmeside: danske-smaaoer.dk

Til
Miljøministeriet
Kystdirektoratet
att. kdi@kyst.dk
21/05176

Omø, den 21. april 2021

Høringssvar til høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud fra pulje til diger og anden kystbeskyttelse for årene 2021-2023.
Sammenslutningen af Danske Småøer er en interesseorganisation for 27 ikke-brofaste øer1. Småøerne har, relativt set
i forhold til deres arealer, naturligt en meget lang kyststrækning og desuden mange lavtliggende områder.
Desværre må vi konstatere, at den fremlagte bekendtgørelse slet ikke tager hensyn til de småøers udfordringer
omkring oversvømmelser og stigende vandstand. Man ser alene på, hvad der kan ’betale sig’ at beskytte – ud fra et
økonomisk perspektiv.
Småøerne har i forhold til kystbeskyttelse specielle udfordringer med forholdsmæssig meget kystlinje set i forhold til
areal og få lodsejere. Der er på øerne ingen mulighed for at flytte ejendomme, installationer og aktiviteter betydeligt
længere ind i landet. Derudover ligger stort set alle småøer i Natura 2000-områder, hvilket sammen med strandbeskyttelseslinjen stiller ekstra krav til udformning af kystbeskyttelsen.
Kystplanlægger.
I følge den fremlagte bekendtgørelse baseres tilskud til diger og anden kystbeskyttelse på den risikovurdering for
erosion og oversvømmelse, som er optegnet i ’Kystplanlægger’.
Set fra de små øers side tegner ’Kystplanlægger’ dog langt fra et reelt billede af den trussel, som oversvømmelse og
vandstandsstigning udgør for de små øer, da risikovurderingen i ’Kystplanlægger’ alene baserer sig på en økonomisk
værdiansættelse.
På de små øer bør en værdiansættelse tillige basere sig på, hvor mange mennesker (turister og øboere) der reelt
benytter området, og hvilke kulturelle og naturmæssige værdier, der går tabt ved oversvømmelse eller havstigning.
Ligeledes er der vitale installationer i den lokale infrastruktur på småøerne, der trues af oversvømmelse (fx ifm. havne
og færgelejer, el- og vandinstallationer og kloakering), og som bør tælle med i værdiansættelsen.
Med brug af ’Kystplanlægger’ som grundlag for tildeling af midler til kystbeskyttelse er de små øer igen overladt til sig
selv ift. at beskytte deres arealer og værdier.
Småøerne er særligt udsatte for stigende vandstand, og det er omkostningstungt at etablere kystbeskyttelse på de
små øer, da der blot er ganske få grundejere til at betale for kystsikring af de forholdsmæssigt store kyststrækninger.
Derfor har beboerne på små øer og deres fastlandskommuner (der ofte i forvejen har lange kyststrækninger på
fastlandet) ikke mulighed for løfte den økonomiske byrde ved etablering af kystsikring.
Da den nuværende pulje i den fremlagt bekendtgørelse ikke omfatter de små øer, foreslår vi, at der afsættes en
statslig pulje øremærket til kystsikring og rådgivning herom på netop småøerne.
Venlig hilsen
Dorthe Winther
Formand
Sammenslutningen af Danske Småøer
1

Agersø, Anholt, Askø-Lilleø, Avernakø, Barsø, Birkholm, Bjørnø, Baagø, Drejø Egholm, Endelave, Fejø, Femø, Fur, Hjarnø, Hjortø,
Lyø, Mandø, Nekselø, Omø, Orø, Sejerø, Skarø, Strynø, Tunø, Venø, Aarø.
Øernes indbyggertal varierer mellem 8 og ca. 800 fastboende, og øerne er ikke egne kommuner.

Sammenslutningen af Danske Småøer
www.danske-smaaoer.dk
Strynø Brovej 12, 5943 Strynø. Tlf: 62 51 39 93. sekretariatet@danske-smaaoer.dk
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Sammenslutningen af Danske Småøer
www.danske-smaaoer.dk
Strynø Brovej 12, 5943 Strynø. Tlf: 62 51 39 93. sekretariatet@danske-smaaoer.dk
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Hanne Lylov Nielsen <HALN@kl.dk>
25. april 2021 10:15
$Kystdirektoratet (kdi)
Ilse Gräber Toxvig
VS: Høringssvar pulje til diger og anden kystbeskyttelse sagsnr. 21/05176
Høringssvar BEK om tilskud til diger og anden kystbeskyttelse.pdf

Til Kystdirektoratet (cc. Ilse Toxvig)
Jeg genfremsender KL’s høringssvar fra i fredags, da jeg kan se, at der manglede et nok så væsentligt k i
adressen. Beklager.
Venlig hilsen Hanne Lylov Nielsen

Fra: Hanne Lylov Nielsen
Sendt: 23. april 2021 15:04
Til: kdi@kyst.d
Cc: Ilse Gräber Toxvig <igr@kyst.dk>
Emne: Høringssvar pulje til diger og anden kystbeskyttelse sagsnr. 21/05176
Til Kystdirektoratet
Hermed KL’s høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilskud fra pulje til diger og anden kystbeskyttelse
for årene 2021 – 2023 (vedhæftet). Eventuelle spørgsmål til høringssvaret kan rettes til undertegnede.
Med venlig hilsen
Hanne Lylov Nielsen
Specialkonsulent
Center for Klima og Erhverv
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København

D +45 3370 3861
E HALN@kl.dk

T +45 3370 3370
W kl.dk

NOTAT

Høringssvar BEK om tilskud fra pulje til diger og
anden kystbeskyttelse 2021-2023

Dato: 22. april 2021

Kystdirektoratet har sendt udkast til ny bekendtgørelse om tilskud fra pulje til
diger og anden kystbeskyttelse i høring. KL takker for muligheden for at
komme med kommentarer til udkastet.

E-mail: HALN@kl.dk
Direkte: 3370 3861

Det har ikke været muligt for KL at foretage en politisk behandling af
høringssvaret inden for høringsfristen. Derfor tages der forbehold for den
efterfølgende politiske behandling af høringssvaret.
Generelle bemærkninger
Det er positivt, at der med finansloven 2021 afsættes yderligere 350 mio. kr.
til at understøtte flere kystbeskyttelsesprojekter i årene 2021-2023. Det er et
stort skridt i den rigtige retning, at puljen bliver udvidet så væsentligt, som
tilfældet er, både i forhold til økonomi og anvendelsesområde. Det har været
efterspurgt af kommunerne.
Af Kystdirektoratets høringsbrev fremgår, at bekendtgørelsen ikke har
erhvervsøkonomiske omkostninger. KL kan konstatere, at det samme ikke
gør sig gældende for det offentlige, kommunerne, der bliver pålagt ikke
ubetydelige administrative omkostninger, hvis de vælger at påtage sig en
aktiv rolle i realiseringen af konkrete kystbeskyttelsesprojekter. KL vil derfor
opfordre Kystdirektoratet til, at der arbejdes på at minimere den
administrative byrde mest muligt i både ansøgningsfasen og i realiseringen
af de konkrete projekter, der opnår støtte.
Derudover bør Kystdirektoratet i udmøntningen af puljen til projekter skelne
imellem, hvad der er nødvendige dokumentationskrav, og den
dokumentation der ville være rar at have – og i den forbindelse begrænse
dokumentationskrav til det nødvendige. Fx må Kystdirektoratet antages
allerede at være i besiddelse af mange oplysninger via Kystplanlægger m.v.,
som må kunne begrænse behovet for redegørelse og dokumentation.
Konkrete bemærkninger
§§ 6-8: Det er svært at forstå denne opdeling, medmindre Kystdirektoratet
har en intention om, at puljen forlods skal fordeles på en bestemt måde. KL
mener ikke, at det er hensigtsmæssigt, hvis dette er tilfældet.
§ 10 stk. 3 nr. 1 og stk. 4 nr. 2: Det fremgår af bekendtgørelsen, at projektet
prioriteres ud fra, om de ligger inden for et by-, sommerhus- eller
landområde. Det er uklart, hvordan denne prioritering sker, idet det kun
fremgår, at den vil ske. KL mener, at prioriteringen bør ske efter, hvilke
projekter, der kommer flest muligt til gode, og som beskytter flest mulige
samfundsmæssige værdier. Dette er også i fin overensstemmelse med
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NOTAT

bekendtgørelsens anvendelsesområde, hvor der står, at der skal være tale
om ”en større sammenhængende kystbeskyttelsesindsats og
helhedsorienteret løsning”.

Dato: 22. april 2021

Kapitel 7, § 14 og § 15: Her fremgår det, at der alene kan gives op til 80 % i
støtte til anlægsudgiften, mens 20 % af anlægsudgiften er egenfinansiering.
Der kan være mange udgifter forbundet med projektets indledende faser,
herunder til forundersøgelser og projektering. Ses projektet som et hele, vil
det reelle støttebeløb derfor være betydeligt mindre end 80 %. For at give
incitament til kommunernes involvering i kystbeskyttelsesprojekter, foreslår
KL, at kommuners medfinansiering kan bestå i timer medgået til
forundersøgelser og projektering.

E-mail: HALN@kl.dk
Direkte: 3370 3861

Eventuelle spørgsmål til høringssvaret kan rettes til undertegnede.
Venlig hilsen
Hanne Lylov Nielsen
Specialkonsulent.
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