
Kommunerne overtager 
behandling af 
kystbeskyttelsessager



Kommune med kystansvar 

April/maj 2018 igangsættes kursusforløb 

Kommunerne overtager forvaltningen af 
kystbeskyttelsesloven i september 2018

Fire moduler  
Modul 1: 
Forvaltning af kystbeskyttelsesloven

Modul 2:
Kommunale fællesprojekter 

Modul 3:
Kystbeskyttelsesmetoder

Modul 4:
Opsamling på loven og metoder. Netværk i 
samarbejde med C-2-CCC



Kort om kurset

Kort om kurset
Kurset blev udviklet og gennemført for at understøtte 
kommunerne  i overtagelsen af forvaltningen af 
kystbeskyttelsesloven, sikre relevant videndeling
og generelt styrke erfaringsudveksling og netværk blandt 
myndigheder og interessenter på kysten.
Kurset var opdelt i moduler:

Modul 1: 
Forvaltning af kystbeskyttelsesloven
Modul 2:
Kommunale fællesprojekter 
Modul 3:
Kystbeskyttelsesmetoder
Modul 4:
Ønskekoncerten



Modul 1 Forvaltning af kystbeskyttelsesloven

Tre kursusgange i april/maj 2018
Kursus af halvanden dags varighed med 
øvelser. 

Antal kursister i alt: 101

Antal deltagere pr. kursusgang: 33-35

57 ud af 76 kystkommuner deltog



Undervisningsmateriale til Modul 1

Modul 1:
Forvaltning af kystbeskyttelsesloven 

Manual til behandling af 
kystbeskyttelsessager

https://kyst.dk/kyster-og-
klima/kystbeskyttelse/undervisningsmateriale/

https://kyst.dk/kyster-og-klima/kystbeskyttelse/undervisningsmateriale/


Modul 2: Kommunale fællesprojekter

Modul 2
Modul 2:
Kommunale fællesprojekter 

Tre kursusgange i aug./sept. 2018
Kursus af halvanden dags varighed med 
øvelser. 
Oplæg fra tre kommuner, der arbejder 
med kommunale fællesprojekter.

Antal kursister i alt: 101

Antal deltagere pr. kursusgang: 33-35

66 ud af 76 kystkommuner deltog

Erfaringsdeling fra Slagelse, Køge og 
Hedensted kommuner



Undervisningsmateriale Modul 2

Undervisningsmateriale Modul 2

• Digital grundbog

• Vejledning 

• Eksempelsamling

• https://kyst.dk/kyster-og-
klima/kystbeskyttelse/undervisningsmateriale/

88 %



Modul 3: Kystbeskyttelsesmetoder

Undervisning af kommunerne

Tre kursusgange i nov./dec. 2018 

Kursus af halvanden dags varighed med 
øvelser og ekskursion 

Antal kursister i alt: 94

Antal deltagere pr. kursusgang: 27-36

63 ud af 76 kystkommuner deltog



Undervisningsmateriale Modul 3

Undervisningsmateriale Modul 3

• Vejledning 

• Digital eksempelsamling

• Kystbeskyttelsesmetoder
(pixi-udgave)

• Ekskursions-guide

88 %



Modul 4: Ønskekoncert eller Alt godt fra Kysten

Modul 4:
Opsamling i samarbejde med Coast to Coast Climate
Challenge

To kursusgange i marts og maj 2019 
Kursus af halvanden dags varighed med oplæg fra 
kommuner, oplæg om grundvand og netværk samt en 
ekskursion

Antal kursister i alt: 80

Antal deltagere pr. kursusgang: 35-40



Samlet evaluering af undervisning 

99,6 %

0,4%

Hovedparten af deltagerne var tilfredse med undervisningen

”Jeg fik, hvad jeg kom efter,” deltager på Modul 3
”Jeg var faktisk meget glad for det hele!” deltager på Modul 2



Samlet evaluering af øvelser

Tilfreds

Mindre
tilfreds91 %

9 %

Deltagerne var overvejende tilfreds med øvelserne

”Øvelserne var meget relevante og spændende,” deltager på Modul 1
”Gode og lærerige øvelser - som er taget fra virkeligheden,” deltager på Modul 3



Samlet evaluering kursusmaterialet

Der var generelt tilfredshed med 
kursusmaterialet.

Det er udarbejdet som digitale hæfter  og 
findes på www.kyst.dk

Tilfreds

Ikke set

5 %

95  %

88 %



Hvad har VI lært? 

• Øvelser tilfører værdi – øger involvering

• Ekskursioner  er populære (selvom vejret er dårligt)

• Gib plads til netværk og sparring 



Forvaltning af kystbeskyttelse efter 2018



Udgangspunkt

- Henvendelser fra kommuner

- Høringer

- §2-udtalelser

- Kommunemøder



Opgaven løses meget forskelligt

- Forskellige udgangspunkter 

- Lokale forhold

- Antal sager og kompleksitet



165 afgørelser i 2019 og 2020

5 afslag

154 tilladelser (heraf 7 kommunale fællesprojekter)

5 ”ikke”-afgørelser

1 påbud



Antal tilladelser – fordelt på metode 



Hvad efterspørges:

- Mere undervisning

- Drøftelse af ”gråzone”- sager



Vi er klar

- Med mere undervisning i 2021 (post-Corona)

- Imødekommelse af kommunernes behov


