
 

Kystdirektoratet • Højbovej 1 • 7620 Lemvig   

Tlf. 99 63 63 63 • CVR 36876115 • EAN (drift)5798000893313 • EAN (anlæg)5798009812599 • kdi@kyst.dk • www.kyst.dk 1 

Knud Kølbæk  

Niels Ebbesens Vej 10 

7100 Vejle 

 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 15/00465-3 

Ref. Marianne Jakobsen 

11-05-2015 

 

Bemærkninger vedrørende en ansøgning om at få udlagt 

parallelhøfder ved Årgab syd for Hvide Sande 

 

Du har søgt om tilladelse til at etablere parallelhøfder på vegne af 

grundejerforeningen. 

 

Kystdirektoratet skal gøre opmærksom på, at området ved Hvide Sande er 

omfattet af den såkaldte Fællesaftale, hvor staten betaler hovedparten af 

kystbeskyttelsen, kommunen en beskeden del og grundejerne intet.  

 

Den nuværende aftaler løber til 2018, og den kystbeskyttelse, der kan komme på 

tale på strækningen, er fastlagt indtil da.  

Du kan finde mere detaljeret information på vores hjemmeside via dette link: 

http://kysterne.kyst.dk/kystfodringen-langs-den-jyske-vestkyst-2015.html 

Og http://omkystdirektoratet.kyst.dk/publikationer-2013.html 

 

Hvis I som grundejere ønsker at søge om kystbeskyttelse ud over det, der bliver 

fastlagt og betalt via Fællesaftalen, kan I naturligvis det, men sandsynligheden for, 

at I kan få tilladelse til kystbeskyttelse ud over det, er næppe stor.  

 

Alle andre steder i Danmark betaler grundejerne selv for kystbeskyttelse. Man skal 

forud søge om tilladelse til kystbeskyttelse. Hertil kan man anvende skemaet, som 

findes via dette link:  

http://kysterne.kyst.dk/soeg-om-kystbeskyttelse.html 

Via samme link kan I også finde samtykkeerklæringer. Jeg kan forstå, at der er en 

grundejerforening. Hvis grundejerforeningens vedtægter er tinglyst på alle berørte 

matrikler med vilkår om, at medlemmerne er underlagt bestyrelsens beslutninger 

om kystbeskyttelse, og en fordelingsnøgle til hvordan udgifterne bliver betalt, kan 

den muligvis erstatte samtykkeerklæringerne. Den skal i givet fald sendes med. 

 

I kan også finde Kystbeskyttelsesstrategien på hjemmesiden. Den danner grundlag 

for muligheden for at få tilladelse til kystbeskyttelse. Den findes via 

http://kysterne.kyst.dk/kystbeskyttelsesstrategi.html 

 

Endelig sender jeg et link til lovgivningen på området: 

http://kysterne.kyst.dk/love-og-regler.html 

 

Fællesaftalen bliver genforhandlet igen, før den nuværende løber ud i 2018. Om 

der bliver vedtaget en ny Fællesaftale til den tid, er en politisk beslutning.  
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Hvis der kommer en ny Fællesaftale efter den nuværende udløber, kan det være et 

konstruktivt tidspunkt at rette henvendelse til Kystdirektoratet med henblik på at 

fremlægge specielle ønsker om en alternativ form for kystbeskyttelse end den, der 

bliver vedtaget. 

 

I givet fald kan I rette henvendelse til KDI@kyst.dk og anmode om en dialog om 

hvilke muligheder der er, hvis Fællesaftalen bliver forlænget. 

 

Jeg lukker denne sag igen senest den 12-06-2015, hvis jeg ikke inden da har 

modtaget en formel ansøgning. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Marianne Jakobsen 

+45 40 44 15 33 

mja@kyst.dk 
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