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Fokusområde:  

Indsatsen ligger centralt indenfor fokusområdet Klimatilpasning i Teknik- og Klimaudvalgets 

udvalgspolitik:  

 

- Vi vil beskytte vores værdier mod oversvømmelser 

 

Beskrivelse: 

Kommunerne har pr 1. september 2018 overtaget en række myndighedsopgaver fra Kystdirek-

toratet i tilknytning til arbejdet med at kystsikre og højvandssikre værdier i kystzonen.  

 

Formålet med kystbeskyttelse er at beskytte mennesker og ejendomme ved at reducere risi-

koen for oversvømmelser eller kystnedbrydning fra havet, fjorde eller andre dele af søterrito-

riet. Kommunen skal derfor vurdere og myndighedsbehandle på ansøgninger om tilladelse til 

etablering af høfder, sandfordring, skråningsbeskyttelse, bølgebrydere, diger m.m. 

 

Kommunen har derfor til opgave af afveje forskellige hensyn, som f.eks. er der behov for kyst-

beskyttelse, økonomiske hensyn ved projektet, kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og 

natur- og miljømæssige kvalitet, sikring af den eksisterende adgang til og langs kysten og den 

rekreative udnyttelse af kysten. 

 

Med opgaveoverdragelsen modtog Kolding Kommune et bloktilskud på ca. 60.000 kr. årligt. 

Dette afspejler imidlertid slet ikke opgavens omfang, som vurderes at ligge på ½-1 årsværk. 

Den største af de nuværende opgaver er gennemgang og myndighedsbehandling af kystsik-

ringsanlæg m.m. ved Rebæk. Men der ligger også en række andre opgaver med kystbeskyt-

telse og stormflodssikring på andre kyststrækninger, som kun i meget begrænset omfang har 

kunnet løftes pt. Og nye henvendelser kommer løbende bl.a. fra Binderup/Grønning Hoved, 

hvor det store fælles kystbeskyttelsesprojekt er sat i bero. 

 

Til Kolding kommunes håndtering af de nye kystopgaver søges der om en bevilling på 300.000 

kr. årligt til håndtering af de lovpligtige myndighedsopgaver. 


