Faktaark – Oversigt over initiativer vedr. kystbeskyttelse og
klimatilpasning

Regeringen ønsker at gennemføre en række initiativer, som understøtter
kommuner og grundejere i etablering af omkostningseffektiv og helhedsorienteret
beskyttelse mod oversvømmelse og erosion, hvor der er behov. En del af
initiativerne indgår i økonomiaftalen med kommunerne for 2018 (ØA). De
resterende vil indgå i forslag til finansloven for 2018 (FFL18). Initiativerne bygger
på arbejdet i et tværministerielt udvalg, som blev igangsat i februar 2017.
Initiativer vedr. kystbeskyttelse og klimatilpasning

 One stop shop - Forenklet og hurtigere behandling af kystbeskyttelsessager:
Beslutningskompetencen ved etablering af kystbeskyttelsesanlæg samles hos
kommunerne (one stop shop) frem for den nuværende delte myndighed med
Kystdirektoratet. Det vil give kommunerne mulighed for at gøre
sagsprocessen mere smidig til gavn for grundejerne, som fremadrettet kun skal
søge tilladelse hos én myndighed. Endvidere forenkles sagsprocessen ved, at
en række nødvendige dispensationer og tilladelser efter øvrig lovgivning
suspenderes, når der gives tilladelse til en helhedsløsning.
 Ændret formålsbestemmelse i kystbeskyttelsesloven: Miljø- og Fødevareministeriet vil
ændre vægtningen i kystbeskyttelseslovens formålsbestemmelse, så grundejere
kan kystbeskytte i flere tilfælde og med øget metodefrihed til kystbeskyttelse,
herunder hård kystsikring hvor det ikke skader nabostrækninger.
 Vejledende bidragsfordelingsmodeller: Miljø-og Fødevareministeriet udarbejder
vejledende modeller for bidragsfordeling, som vil understøtte kommunerne i
spørgsmål om udgiftsdeling mellem ejere i store kystbeskyttelsesprojekter.
 Vejledning om kystbeskyttelsesmetoder: Miljø- og Fødevareministeriet udarbejder en
vejledning til kommuner og grundejere om tekniske kystbeskyttelsesmetoder,
bl.a. som følge af ændringen af kystbeskyttelsesloven.


Statslig risikoanalyse og vejledning: Miljø- og Fødevareministeriet udarbejder en ny
landsdækkende analyse, som bl.a. tager udgangspunkt i tidligere hændelser, der
har forårsaget omfattende skader for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og
økonomisk aktiviteter, og som skal hjælpe med at vurdere faren for
gentagelser i fremtiden. I alt afsættes der 15,9 mio. kroner fra 2018-2021 til
vejledning og en ny statslig risikovurdering.



Vejledning om data og værktøjer: Miljø- og Fødevareministeriet og
Erhvervsministeriet vil i samarbejde med Kommunernes Landsforening
udarbejde vejledning og eksempler på, hvordan og hvilke data der kan og skal
anvendes i kommunernes fysiske planlægning og arbejde med klimatilpasning
for at imødegå oversvømmelse og erosion. I alt afsættes der 2,1 mio. kroner
fra 2018-2020 til initiativet.
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 Loft over klagesagsbehandlingstiden: Der etableres et loft over
klagesagsbehandlingstiden på seks måneder i sager om kystbeskyttelse. I alt
afsættes der i 2018-2020 4,8 mio. kroner hertil.


Fast track for klagesagsbehandling af kystbeskyttelsesprojekter: Der etableres en fast
track procedure i Nævnenes Hus under Erhvervsministeriet for
klagebehandlingen af kystbeskyttelsessager, der vil sikre en smidig og effektiv
fremtidig behandling af klagesager om kystbeskyttelsesprojekter. I alt afsættes
der i 2018-2020 7,2 mio. kroner hertil.



Mulighed for opkøb af ”røde huse”: Erhvervsministeriet vil give kommunerne
mulighed for at deltage i en frivillig løsning sammen med
forsikringsselskaberne, så en ejer af en bolig, der gentagne gange har været
udsat for erstatningskrævende oversvømmelse (”rødt hus”) potentielt kan få
finansieret en ny byggegrund et sted, hvor der ikke er risiko for
oversvømmelse.



Beredskabsmæssige udfordringer ift. digesikkerheden: Miljø- og Fødevareministeriet
igangsætter en kortlægning af diger, der giver beredskabsmyndighederne
adgang til et aktuelt overblik over digernes højde og styrke, så de får et bedre
grundlag for at disponere mandskab og ressourcer i forbindelse med
stormflod. Der afsættes i alt 4 mio. kroner i 2018 og 2019 til initiativet.

 Forebyggelse af skader som følge af oversvømmelse og erosion via ændring af planloven:
Erhvervsministeriet vil ændre planloven, så kommunerne i kommuneplanen
skal udpege risikoområder, der kan blive udsat for oversvømmelse og erosion
og sikre, at der etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod
oversvømmelse eller erosion, når de planlægger for byudvikling mv. i de
udpegede områder. Der bruges 800.000 kroner over de næste fire år herpå.
 Klimascenarie og klima-atlas: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet vil
udarbejde et revideret klimascenarie baseret på FN’s seneste 5. hovedrapport.
På den baggrund vil DMI udarbejde et klima-atlas med datamateriale for
temperatur, nedbør, ekstremnedbør og havniveau, som kommunerne kan
bruge i deres planlægning. I alt afsættes der 27,2 mio. kroner fra 2018-2021.
 Vejledning for byggeri som opføres i kystnære områder: Transport-, Bygnings- og
Boligministeriet vil udarbejde en vejledning for byggeri, som opføres i
kystnære områder. Vejledningen vil beskrive hvilke forhold, som bygherren
bør overveje ved opførelsen af byggeri for at sikre sig mod
vandstandsstigninger og stormflod.
 Medfinansieringsregler for kommunale klimatilpasningsprojekter: Regeringen og KL er
enige om at drøfte medfinansieringsreglerne for kommunale klimaprojekter til
håndtering af regnvand, når resultaterne af analyserne i forsyningsstrategien
foreligger primo 2018.
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Samlet oversigt over udgifter til initiativerne

Tabel 1
Oversigt over initiativer vedr. kystbeskyttelse og klimatilpasning
2018

2019

2020

2021

Statslig risikoanalyse og vejledning (FFL18)

4,3

4,3

3,8

3,5

Vejledning om data og værktøjer (FFL18)

0,7

0,7

0,7

Beredskabsmæssige udfordringer ift. digesikkerheden
(FFL18)

2,0

2,0

-

-

Fast track for klagesager vedr. kystbeskyttelse (ØA)

2,4

2,4

2,4

-

Loft over klagesagsbehandlingstiden (FFL18)

1,6

1,6

1,6

-

Forebyggelse af skader som følge af oversvømmelse og
erosion via ændring af planloven (FFL18)

0,2

0,2

0,2

0,2

Klimascenarie og klima-atlas (FFL18)

Mio. kr., 2017-priser

6,8

6,8

6,8

6,8

One stop shop - Forenklet og hurtigere behandling af
kystbeskyttelsessager (ØA)

-

-

-

-

Ændret formålsbestemmelse i kystbeskyttelsesloven (ØA)

-

-

-

-

Vejledning for byggeri som opføres i kystnære områder
(ØA)

-

-

-

-

Vejledende bidragsfordelingsmodeller (ØA)

-

-

-

-

Vejledning om kystbeskyttelsesmetoder (ØA)

-

-

-

-

Mulighed for opkøb af ”røde huse” (ØA)

-

-

-

-

18,0

18,0

15,5

10,5

I alt

