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Kommunalbestyrelserne skal i kommuneplanen 

udpege områder, der kan blive udsat for oversvømmelse eller erosion og

sikre, at der optages retningslinjer og bestemmelser om afværgeforanstaltninger 

mod oversvømmelse eller erosion 

De nye regler gælder ved planlægning for byudvikling, særlige tekniske anlæg, og 

ændret arealanvendelse

Kommunalbestyrelserne får mulighed for at fravige kravet om tilvejebringelse af en 

lokalplan ved etablering af et kystbeskyttelsesanlæg, 
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Planlovsændring
- hvad siger planloven nu?



Kommuneplan
- hvad er det nye?
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Kommuneplan
- hvad er det nye?
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Processen for kortlægning
- Oversvømmelse og erosion
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Nye klimascenarier
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Klimaudvikling
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Klimaatlas
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Oversvømmelses – og erosionsdata
- fra Kystdirektoratet
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December 2018: Kystdirektoratets endelige risikovurdering af 

oversvømmelsesrisikoen jf. oversvømmelsesloven. Viser 

oversvømmelsesrisikoen fra hav og vandløb i et 100x100 m 

grid.

4. kvartal 2019: Kystdirektoratets risikovurdering af 

oversvømmelsesrisikoen i henhold til de statslige initiativer. 

Viser oversvømmelsesrisikoen fra hav og vandløb, samt 

kombinerede hændelser. Vil også omfatte kortlægningen, 

som viser den fremtidige oversvømmelsesrisiko.

4. kvartal 2019: Kystdirektoratets risikovurdering af 

erosionsrisikoen i henhold til de statslige initiativer. Viser 

erosionsrisikoen langs alle danske kyster. Vil også omfatte 

kortlægningen, som viser den fremtidige erosionsrisiko.



Retningslinjekort
- Eksempel fra Assens Kommune
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Kommuneplan
- hvad er det nye?
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Retningslinjer
- Eksempel fra Hillerød Kommune
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Kommuneplan
- hvad er det nye?
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Redegørelse
- Eksempel fra Storå Samarbejdsforum
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Kommuneplan
- hvad er det nye?
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Rammer
- Eksempel fra Gribskov Kommune
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Lokalplaner
- frem til næstkommende kommuneplan revision
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Lokalplaner
- processen og de nødvendige beslutninger…
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Lokalplan
- eksempel fra Københavns Kommune
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Lokalplan
- eksempel fra Svendborg Kommune
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Lokalplan
- eksempel fra Esbjerg Kommune



FRAVIGELSE AF LOKALPLANPLIGTEN
- kystbeskyttelsesanlæg og lokalplaner
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HVAD SKAL GØRE SIG GÆLDENDE?

Etablering af et nyt/ eksisterende 

kystbeskyttelsesanlæg udløser en lokalplan:

• Tilvejebringelsen af lokalplanen vil 

forsinke processen med etablering af 

kystbeskyttelsesanlægget væsentligt

• Der skal foreligge særlige 

omstændigheder

• Forsinkelsen vil få negativ betydning



FRAVIGELSE AF LOKALPLANPLIGTEN
- kystbeskyttelsesanlæg og lokalplaner
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EKSEMPEL – HVAD UDLØSER IKKE EN LP?

Åben og ubeskyttet kyststrækning 

erodere og skal beskyttes

Området er omfattet af en lokalplan

Området skal beskyttes vha. sandfodring 

på vand



FRAVIGELSE AF LOKALPLANPLIGTEN
- kystbeskyttelsesanlæg og lokalplaner
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EKSEMPEL – HVAD UDLØSER IKKE EN LP?

En eksisterende højvandsmur beskytter 

et lokalplanlagt område

Højvandsmuren skal fremtidssikres ved 

at højden forøges

En forhøjelse strider ikke mod 

lokalplanens formålsparagraf



FRAVIGELSE AF LOKALPLANPLIGTEN
- kystbeskyttelsesanlæg og lokalplaner
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EKSEMPEL – HVAD UDLØSER EN LP?

En åben og ubeskyttet kyststrækning omfattet 

af en lokalplan skal sikres mod oversvømmelse 

ved etablering af et dige

Ifl. formålsparagraffen må området ikke 

terrænreguleres

Kræver en ny lokalplan for etablering af dige



FRAVIGELSE AF LOKALPLANPLIGTEN
- kystbeskyttelsesanlæg og lokalplaner
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EKSEMPEL – ‘SÆRLIGE OMSTÆNDIGHEDER’ OG 
‘VÆSENTLIG NEGATIV BETYDNING’

‘Særlige omstændigheder’: fx. når 

beredskab ikke kan løse opgaven 

permanent og oversvømmelserne 

forekommer oftere og oftere

‘Væsentlig negativ betydning’: 

oversvømmelserne forårsager store 

økonomiske, sundhedsmæssige skader
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