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ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR KYSTBESKYTTELSE 

Svendborg Kommune er begunstiget af en lang kystlinje på 180 km. Denne kystlinje er dynamisk og 
ændrer konstant form og udstrækning. Langs kystlinjen ses både tæt bebyggelse med faste 
kystbeskyttelsesanlæg, åben naturkyst uden anlæg præget af naturens frie udfoldelser og 
strækninger, hvor kystanlæg kan hindre den rekreative udnyttelse af kysten. 

INDLEDNING  

Den 1. februar 2018 trådte en ændring af kystbeskyttelsesloven i kraft. Hensigten med denne 
lovændring er blandt andet, at grundejere får større mulighed for at kystbeskytte deres 
ejendomme, dog uden at det medfører negative genevirkninger for nabostrækninger eller øvrige 
samfundsmæssige interesser, som eksempelvis adgang til og langs stranden. Formålet med at flytte 
opgaven fra staten til kommunen, er også at gøre ansøgningsprocessen vedr. kystbeskyttelse mere 
enkel for borgeren. 

Kystbeskyttelse forudsætter tilladelse efter kystbeskyttelsesloven.  
Lovændringen betyder, at der fremover bør være metodefrihed for den enkelte borger i de tilfælde, 
hvor der er flere muligheder, der alle vurderes at være lige gode løsninger på en konkret udfordring 
eller såfremt der med etablering af afværgeforanstaltninger er mulighed for at sidestille flere 
tekniske foranstaltninger. 
 
Med lovændringen fjernes også den såkaldte 25-års regel, hvor borgere hidtil har fået afslag på 
kystanlæg, hvis der ikke kan sandsynliggøres behov for kystbeskyttelse inden for de næste 25 år. 
Fremover er der åbent for, at borgerne kan få tilladelse til at kystbeskytte fast ejendom selvom den 
ikke er i risiko indenfor 20-25 år ved erosion eller 50-års hændelser ved oversvømmelse. Der er nu 
også mulighed for at kystbeskytte landbrugsarealer/haver, og at man kan se bort fra nabohensyn 
ved kyster med hård kystbeskyttelse. 

Den 1. september 2018 har Svendborg Kommune overtaget opgaverne fra Kystdirektoratet i sager 
om kystbeskyttelse på land og på søterritoriet i Svendborg Kommune. 

Hvad er kystbeskyttelse 
Kystbeskyttelse er anlæg eller tiltag, der har til formål at reducere risikoen for oversvømmelse eller 
erosion af kysten. Anlæggene kan være etableret både på land og ude i vandet.  
 
Kystbeskyttelse kan eksempelvis være aktiv/blød kystbeskyttelse som 
kystfodring/ralfodring/sandfodring eller passiv/hård kystbeskyttelse som bølgebrydere, høfder, 
skråningsbeskyttelse, diger, spuns/højvandsmure, stormflodsbarrierer og sluser samt mobile 
højvandsbeskyttelsessystemer (MHB-systemer). 

Metoder mod erosion kan være: fodring med eksempelvis sand/ral, bølgebrydere, høfder og 
skråningsanlæg. 
Metoder mod oversvømmelse kan være: diger, højvandsmure/spuns, stormflodsbarriere og sluser.  

Kystbeskyttelse i Danmark er en privat sag, hvor det er den enkelte lodsejer eller en kreds af 
lodsejeres eget ansvar at beskytte sig mod oversvømmelse eller erosion af kysten. 

Dette administrationsgrundlag beskriver Svendborg Kommunes behandling som myndighed af 
sager om kystbeskyttelse efter gældende lov om kystbeskyttelse samt publikationer og vejledninger 
fra Kystdirektoratet. 
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KYSTBESKYTTELSENS FORMÅL OG HENSYN  

Formålet med kystbeskyttelse står beskrevet i Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse m.v. LBK nr. 
57 af 21/01/2019. 

’Formålet med kystbeskyttelse er at beskytte mennesker og ejendom ved at reducere risikoen ved 
oversvømmelse eller kystnedbrydning fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet. Dette formål 
varetages ved, at myndigheden i forbindelse med et projekt afvejer følgende hensyn jf.  lovens § 1.’ 

Hensynene, som ikke er rangordnet, er: 

1) Behovet for kystbeskyttelse 
2) Økonomiske hensyn ved projekter omfattet af kapitel 1a (kommunale fællesprojekter) 
3) Kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og natur- og miljømæssige kvalitet 
4) Rekreativ udnyttelse af kysten 
5) Sikring af den eksisterende adgang til og langs med kysten 
6) Andre forhold 

Kommunen skal foretage en konkret afvejning af de hensyn, der måtte være relevante i den enkelte 
sag, og som skal føre frem til, om der kan opnås tilladelse til kystbeskyttelse. 

Ad hensyn 1) Udgangspunktet for en tilladelse er, at der skal være et behov for kystbeskyttelse, det 
vil sige, når risikoen ved oversvømmelse eller erosion for mennesker og ejendom kan reduceres ved 
etablering af en anlæg. 

Ad hensyn 2) Det økonomiske hensyn indgår i afvejningen ved kommunale fællesprojekter, da ejere 
af fast ejendom kan pålægges en bidragspligt. Det er eksempelvis afgørende for, om kommunen kan 
fremme et projekt, at det økonomisk er optimeret i forhold til behovet for beskyttelse. 

Ad hensyn 3) Ved anlæggets tekniske kvalitet forstås, at en kystbeskyttelsesforanstaltning skal være 
egnet til at løse det foreliggende problem, samt at det ikke må skade nabostrækninger. Med den 
naturmæssige kvalitet menes, hvordan anlægget påvirker naturens frie udfoldelse og 
kystlandskabets bevarelse og genopretning, herunder om metoden har en negativ påvirkning på 
beskyttede naturtyper, geologi og geomorfologi. Ved den miljømæssige kvalitet lægges der vægt på, 
at anlægget skal bestå af materialer, som ikke er forurenede. 

Ad hensyn 4) Da visse kystanlæg kan have betydning for, om den rekreative udnyttelse af kysten kan 
opretholdes, kan en kompenserende fodring af stranden komme på tale for at opretholde strandens 
rekreative værdi. 

Ad hensyn 5) Visse kystanlæg kan også have betydning for, om adgangen til og langs med kysten kan 
opretholdes. En kompenserende sandfodring på stranden kan fastholde en eksisterende passage. 

Ad hensyn 6) Dette hensyn skal blandt andet kunne rumme de hensyn, som skal varetages i den 
lovgivning, som kan inkluderes i en tilladelse til kystbeskyttelse samt andre hensyn, som har 
væsentlig betydning for projektet, eksempelvis kommuneplanens retningslinjer for kystbeskyttelse. 
Med den ændrede kystbeskyttelseslov har grundejere mulighed for at beslutte valget af 
kystbeskyttelsesmetode, når flere metoder har samme virkning, og der ikke er andre hensyn, der 
taler imod projektet. 

LOVGRUNDLAG OG VEJLE DNINGER  

Lovgivning om kystbeskyttelse behandles efter Lovbekendtgørelse nr. 57 af 21/01/2019, med 
udspring i Lov nr. 108 af 5. marts 1988 om kystbeskyttelse m.v. jævnfør lovbekendtgørelse nr. 78 af 
19/01/2017 med senere ændringer. 

Kystdirektoratet har – i forbindelse med overdragelse af sagsområdet til kommunerne - udgivet en 
række publikationer, som er vejledende for kommunernes forvaltning af kystbeskyttelse: 
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 Forvaltning af kystbeskyttelsesloven.  

 Manual til behandling af kystbeskyttelsessager (3.1). 

 Kommunale fællesprojekter. 

 Vejledning om kystbeskyttelsesmetoder. 

 Vejledning til bidragsfordeling i forbindelse med etablering og vedligeholdelse af 
kystbeskyttelsesforanstaltninger. 

 Eksempler på bidragsfordeling ved Bilag C. 

INKLUSION AF ANDEN LOVGIVNING 

For at optimere behandlingen af sager om kystbeskyttelse inkluderes følgende lovgivninger i en 
afgørelse efter kystbeskyttelsesloven: 

 Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer §§ 16-19 (sø- og åbeskyttelseslinje, 
skovbyggelinje, fortidsmindebeskyttelseslinje, kirkebyggelinje) 

 Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om klitfredning og strandbeskyttelseslinje §§ 8 og 
15 

 Beskyttede naturtyper jf. naturbeskyttelseslovens § 3 

 Dispensation fra fredskovspligt og skovloven § 28 om beskyttet natur 

 Dispensation fra fredninger, herunder vildtreservater 

 Afgørelser efter vandløbsloven kan inkluderes 

Inklusion betyder, at der ikke vil blive truffet selvstændige afgørelser efter den lovgivning som 
inkluderes. Den samlede afgørelse vil blive truffet med hjemmel i kystbeskyttelsesloven og ud fra 
de hensyn, som er angivet i denne. Det betyder også, at de sagsbehandlingsregler, der er knyttet op 
på de inkluderede afgørelser, ikke vil finde anvendelse. 

Ved vurderingen af, om der skal gives tilladelse til udførelse af en kystbeskyttelsesforanstaltning, 
skal de hensyn, som de inkluderede regler varetager, fortsat indgå i vurderingen, herunder kan der 
stilles vilkår, der varetager de hensyn, som de inkluderede regler varetager. 

AFGØRELSER EFTER ANDEN LOVGIVNING 

Miljøvurderingsloven - Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter 
(VVM), jf. lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018, finder også anvendelse på 
kystbeskyttelsesager. Kystbeskyttelsesforanstaltninger er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, 
punkt 10, litra k, og procedurer efter loven skal følges.  
En screeningsafgørelse, hvor der ikke er krav om en miljøvurdering, kan med fordel integreres i en 
afgørelse efter kystbeskyttelsesloven. 

Planloven – Der er set enkelte eksempler på, at der i forbindelse med omfattende 
kystbeskyttelsesprojekter er udarbejdet lokalplan og kommunetillæg. 
 
Administration af internationale naturbeskyttelsesområder – Alle planer og projekter, der ikke er 
direkte forbundet med eller nødvendige for et internationalt naturbeskyttelsesområdes forvaltning, 
skal vurderes med hensyn til deres virkning på områdets naturtyper og levesteder samt de arter, 
området er udpeget for. Alle planer og projekter skal samtidig vurderes med hensyn til deres 
virkning på arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. 

Jævnfør bekendtgørelse nr. 1062 af 21/08/2018 om administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår 
kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet, skal 
en ansøgning indledningsvis screenes for, om kystbeskyttelsen kan påvirke et Natura 2000-område 
væsentligt, nærmere en væsentlighedsvurdering, som bilag til afgørelsen efter 
kystbeskyttelsesloven.   
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SAGSTYPER – KYSTBESKYTTELSE/IKKE KYSTBESKYTTELSE  

KYSTBESKYTTELSE 

Kystbeskyttelse er som beskrevet i indledningen anlæg eller tiltag, der har til formål at reducere 
risikoen for oversvømmelse eller erosion af kysten. Anlæggene kan være etableret både på land og 
ude i vandet. 

 Der skal altid søges om tilladelse til kystbeskyttelse: 

 Ved ny-anlæg af kystbeskyttelse, 

 Ved udvidelse af eksisterende kystbeskyttelse, 

 Ved genopretning af eksisterende kystbeskyttelse (ved genopretning forstås genopførelse 
af kystbeskyttelse, som på grund af manglende vedligehold ikke længere har en 
kystbeskyttende funktion), 

 Ved renovering af eksisterende kystbeskyttelse (ved renovering forstås, at anlægget ændres 
med hensyn til opbygning, materialevalg eller dimension), 

 Ved vedligeholdelse af kystbeskyttelsesanlæg, som er anlagt før 1988 uden en tilladelse. 

I tilfælde af, at der ikke er søgt om tilladelse til kystbeskyttelse eller vilkår i en tilladelse ikke er 
opfyldt, kan der blive tale om administrativ håndhævelse (lovliggørelse) efter 
kystbeskyttelseslovens § 19, stk. 5, det vil sige, at anlægget skal søges lovliggjort. 

Det vil primært være kommunen, som gennemfører sagsbehandlingen i en kystbeskyttelsessag fra 
start til slut.  
Kommunen skal behandle kommunale fællesprojekter (tidligere kaldet kapitel 1a-projekter) og 
øvrige kystbeskyttelsessager (enkeltsager) – se nærmere beskrivelse senere i dette dokument. 
Inklusion af anden lovgivning gælder både ved de kommunale fællesprojekter og øvrige 
kystbeskyttelsesforanstaltninger. 

Svendborg Kommune skal inden for kommunens grænser give den endelige tilladelse til ethvert 
kystbeskyttelsesanlæg jf. kystbeskyttelseslovens § 3, uanset hvordan sagen er startet.  
Se bilag A – en oversigt over eksisterende kystbeskyttelsesanlæg i Svendborg Kommune. 

ANLÆG, DER IKKE ER KYSTBESKYTTELSE 

Kystbeskyttelseslovens formålsbestemmelse skal bruges i forbindelse med kystbeskyttelse, men 
ikke i forbindelse med terrænændringer på kysten eller andre anlæg på søterritoriet.  
 
Projekter, der ligger inden for 100 m fra kysten, og som omfatter gravning, boring og pumpning 
eller andre former for terrænændringer behandles i Kystdirektoratet efter kystbeskyttelseslovens § 
16a, stk. 3. Direktoratet behandler terrænændringer, som de vurderer påvirker kystens udvikling 
samt andre anlæg på søterritoriet. 

Terrænændringer kan være: 

 Skrab af sediment fra vandkanten eller omfordeling af sediment på strandplan,  

 Etablering af strandpark/-arealer, der etableres ved opfyldning med sediment på land, 

 Opfyldning med jord på en kystnær matrikel, hvor der ikke ligger kystbeskyttelse foran, 
eksempelvis ved etablering af haveanlæg eller faste opholdsarealer. 

Anlæg på søterritoriet kan være: 

 Mooringer og fortøjningspæle,  

 slæbested,  

 flydebroer og platforme,  

 opfyldning og inddæmning,  
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 dykkerstier og rev,  

 hytter, sauna, shelters, husbåde og lignende. 

KOMMUNENS GENERELLE HOLDNING TIL KYSTBESKYTTELSE  

Kommunen skal i hver sag om kystbeskyttelse foretage en konkret og individuel vurdering samt 
afveje de seks hensyn beskrevet i kystbeskyttelseslovens formålsbestemmelse jf. lovens kapitel 1, § 
1. 

Derudover har Svendborg Kommune i gældende kommuneplan fra 2017 (KP17), i afsnit om 
kystnærhedszone samt klimatilpasning, forholdt sig til kysterne og de udfordringer, der ligger her i 
form af oversvømmelser, havvandsstigninger og ekstrem nedbør.  Der er ikke indarbejdet 
retningslinjer for kystbeskyttelse – dette indarbejdes ved kommende revision af kommuneplanen i 
2021 (KP21), da kommunen nu er myndighed på kystbeskyttelse. 

I forhold til kystnærhedszone, er det byrådets mål, at kommunens ubebyggede og åbne kyster 
fortsat skal udgøre en væsentlig natur- og landskabsressource af national værdi, herunder skal der 
sikres en balance mellem beskyttelse af de værdifulde åbne kyststrækninger og en kvalitetsbetonet 
udvikling af nødvendige aktiviteter indenfor kystzonen. Planlægningen skal medvirke til at sikre og 
udbygge befolkningens adgang til kysterne.  
Kommunen er bevidst om, at en større del af Svendborg Kommunes kyststrækning i dag er påvirket 
af anlæg, der har til formål at beskytte den nuværende kystlinje mod nedbrydning fra havet 
og/eller beskytte bagved liggende arealer mod oversvømmelse. Kystbeskyttelsen kan være med til 
at hindre/dæmpe den naturlige kystudvikling og/eller begrænse offentlighedens adgang langs 
kysten. 
Det er ifølge KP17 byrådets ønske, at bevare de kystnære områder og strandene, da de udover 
naturmæssige kvaliteter, rummer betydelige oplevelsesmæssige og rekreative tilbud. Dette 
indebærer, at de naturgivne forhold i kystområderne så vidt muligt skal opretholdes, og at de 
dynamiske processer som for eksempel erosion og pålejring kan forløbe uhindret. Som følge heraf 
bør der ikke gives tilladelse til kystbeskyttelse af de kyster, der i dag ikke er berørt af 
kystbeskyttelse, med mindre der er vægtige samfundsmæssige hensyn, der taler for det. Jo mere 
geologisk, naturmæssig og rekreativ værdifuldt kysten er, des højere bør disse samfundsmæssige 
hensyn vægte.  
 
I forhold til klimatilpasning er der i KP17 under retningslinjer beskrevet, at det ved lokalplanlægning 
i områder med risiko for oversvømmelse skal sikres, at ny bebyggelse ikke oversvømmes af havet 
ved en 100-års hændelse i 2100. Som afværgeforanstaltning og stormflodssikring kan eksempelvis 
ved byggeri stilles krav om højere sokkelkote og om materialevalg, der tåler vand. 

Se endvidere bilag B, som viser Svendborg Kommunes kyststrækning med risiko for kronisk erosion 
samt oversvømmelse ved 2,5 m havvand på land fra Kystdirektoratets Kystatlas.dk. 
 
Hvad vægtes ved kystbeskyttelse? 
Når Svendborg Kommune skal behandle en sag om kystbeskyttelse, skal der være indsendt en 
ansøgning om kystbeskyttelse.  
Under behandlingen af sagen lægges der især vægt på, at der skal være et behov for 
kystbeskyttelse af ejendom, naturareal eller landbrugsarealer. Ansøger skal godtgøre, at der er et 
reelt behov for kystbeskyttelse, hvad enten der er tale om erosion eller oversvømmelse. 

Kystbeskyttelse må ikke påvirke andre ejendomme negativt og adgang ved kysten samt bevarelse af 
natur-, kulturelle- og landskabelige værdier bliver vægtet højt. Det kan derfor være en god idé, at gå 
sammen flere lodsejere og lave en helhedsløsning. 
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Svendborg Kommune prioriterer helhedsløsninger, når der arbejdes med kystbeskyttelse. 
Kommunen sigter mod at kystbeskyttelse på den ene side skal tjene det tilsigtede formål med at 
beskytte værdier mod oversvømmelse eller erosion, men samtidig også bør understøtte en 
udvikling af vores kystområder med kysttekniske løsninger, der har en høj kvalitet og som 
indebærer skabelsen af merværdi til gavn for os alle. 
 
Vedrørende økonomi 
Alle udgifter til ansøgning, projektering, anlæg og senere vedligeholdelse af 
kystbeskyttelsesanlægget afholdes som udgangspunkt af ansøger.  
Ved eventuelle kommunale fællesprojekter vil Svendborg Kommune fordele udgifterne til 
kystanlægget mellem de grundejere, der har nytte af kystbeskyttelsen.  

PROCEDURE FOR SAGSBE HANDLING  

Når Svendborg Kommune har modtaget en skriftlig ansøgning om kystbeskyttelse, indgår 
kommunen gerne i en forhåndsdialog om det aktuelle behov for kystbeskyttelse i det konkrete 
tilfælde. Hvis udfaldet på vurderingen bliver, at der er et behov for etablering af kystbeskyttelse, 
anbefaler kommunen, at der rettes henvendelse til relevante rådgivende virksomheder, der kan 
bistå udarbejdelsen af en konkret ansøgning. 

Ansøgning om kystbeskyttelse 
For at kunne behandle en ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse, skal kommunen have en 
fyldestgørende ansøgning med oplysninger om det ønskede projekt, som nedenfor beskrevet. 
Ansøgningsskema, vejledning til skema samt VVM-screeningsskema kan findes på kommunens 
hjemmeside www.svendborg.dk og skal indsendes elektronisk. 
 
For at sikre en hurtig og smidig sagsbehandling ved kommunen og en eventuel udtalelse fra 
Kystdirektoratet, skal ansøgningen som minimum indeholde følgende oplysninger. 
 
Beskrivelse af: 

 Kystbeskyttelsesmetode 

 Placering 

 Opbygning 

 Materialer 

 Dimensioner 

 Eventuel eksisterede kystbeskyttelse 

 Værdier som ønskes beskyttet 

 Hvorvidt der søges beskyttelse om erosion eller oversvømmelse 

 Eventuelle samtykkeerklæringer 

 Anlæggets forventede levetid og til hvilken middeltidshændelse (50 år, 100 år..) 

 Linjeføring 

 Oversigtskort 

 Målsatte snittegninger med anlæggets opbygning og materialevalg 

 Gerne fotos af projektområdet 

 VVM-screening 
 

Behandling af sager 
Der findes som nævnt to typer af kystbeskyttelsessager: enkeltsager og kommunale fællesprojekter. 

I enkeltsager kan kommunen træffe afgørelse om kystbeskyttelse uden videre høringer ved 
Kystdirektoratet. Enkeltsager er typisk mindre komplekse sager om ansøgning fra en enkelt eller 

http://www.svendborg.dk/
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flere lodsejere, som er enige om udformning og finansiering af kystbeskyttelsesprojektet - se 
flowchart bilag C. 

I kommunale fællesprojekter kan kommunen på eget initiativ eller på opfordring indlede en sag om 
kystbeskyttelse efter kystbeskyttelseslovens kap. 1a. 
Det er kommunen, som er drivkraften, mens Kystdirektoratet har rollen som sagkyndig og leverer 
vejledning under processen. Kommunen skal virke som procesmyndighed i kystbeskyttelsessager, 
hvor der er eller kan blive uenighed blandt lodsejerne om anlæggets art, økonomi, vedligeholdelse 
og lignende. Kommunen har hjemmel til og mulighed for at binde den enkelte lodsejer til at være 
med og til at bestemme en fordeling af udgifterne blandt de, der får gavn af anlæg. 
 
Processen i kommunale fællesprojekter jf. kystbeskyttelseslovens §§ 1a – 5 består af en række 
obligatoriske trin samt en række valgfrie trin: 

1. Lovens § 1a: Opstart  
Én eller flere grundejere anmoder kommunen om at igangsætte en proces om kystbeskyttelse 
eller kommunen igangsætter af eget initiativ en proces. Der skal hér ligge en begrundelse for 
projektet og en oversigt over de ejendomme, der foreslås inddraget i beskyttelsen. 
 

2. Lovens § 2: Udtalelse og afgørelse om hvorvidt projektet skal fremmes 
Kommunalbestyrelsen indhenter en § 2-udtalelse fra Kystdirektoratet (obligatorisk) og udtalelse 
fra de ejendomme, der får fordel af projektet (valgfrit på dette tidlige tidspunkt). 
Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt projektet skal fremmes (obligatorisk) - 
hvis ja, skal dette processkridt offentliggøres på kommunens hjemmeside. 
 

3. Lovens § 4: Projektudarbejdelse 
Projektudarbejdelse skal ske forud for selve ansøgningen til kommunen (obligatorisk). 
Deltagere i detailprojektering kan være grundejere/rådgivere/en arbejdsgruppe/kommunen 
(valgfrit), hvor der også inddrages økonomi og ansvar. En egentlig ansøgning fremsendes til 
kommunen.  
 

4. Lovens § 5: Høring af det konkrete projekt 
Den konkrete projektansøgning sendes i høring hos alle, som kan blive pålagt bidragspligt, ejere 
af naboejendomme, interessenter samt berørte myndigheder (obligatorisk). Høringsmaterialet 
består af en redegørelse for hvilke foranstaltninger, der skal gennemføres, hvilke udgifter der 
skal afholdes, og hvordan de skal fordeles. Høringen skal offentliggørelse på kommunens 
hjemmeside. 
 

5. Lovens § 3: Afgørelse om det konkrete projekt 
Efter afsluttet høring gennemgås høringssvarene og som sidste trin i processen træffer 
kommunen afgørelse om det konkrete kystbeskyttelsesprojekt. Afgørelsen skal indeholde 
bidragsfordeling og skal begrundes med udgangspunkt i hensynene i kystbeskyttelseslovens 
formålsbestemmelse. Berørte parter og andre som har haft sagen i høring skal underrettes om 
afgørelsen, som skal offentliggøres på kommunens hjemmeside. 

Se også flowchart bilag D. 
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BILAG  

A) OVERSIGTSKORT OVER KYSTBESKYTTESESANLÆG I SVENDBORG KOMMUNE 

 
Oversigt over kystbeskyttelsesanlæg i Svendborg Kommune (© Kystatlas.dk) 

 

Signaturforklaring på kystanlæg 
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B) KORT OVER KOMMUNEAFGRÆNSNING, KYSTER MED KRONISK EROSION OG 
OVERSVØMMELSE TIL 2,5 METER 

 
Oversigtskort kommunegrænse om Svendborg Kommune (© Geodatastyrelsen) 
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Kronisk erosion (©Kystatlas.dk) 

 
Kronisk erosion (©Kystatlas.dk) 
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Kronisk erosion (©Kystatlas.dk) 
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Havvand på land 2,5 m (©Geodatastyrelsen) 

 
Havvand på land 2,5 m (©Geodatastyrelsen) 
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Havvand på land 2,5 m (©Geodatastyrelsen) 
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Havvand på land 2,5 m (©Geodatastyrelsen) 
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C) FLOWCHART - ENKELTSAG 

 
(kilde: Kystdirektoratet) 

 

D) FLOWCHART - KAP. 1 A, KOMMUNALE FÆLLESPROJEKTER 
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(kilde: Kystdirektoratet) 


