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NOTAT

Høringssvar til bekendtgørelse om tilskud fra pulje til 
diger og kystbeskyttelse 2020-2021

KL takker for muligheden til at kommentere udkastet til bekendtgørelse.

Det er positivt bevillingen nu udmøntes, men KL minder om to velkendte 
forhold:

 På de prioriterede kyststrækninger er behovet for statslig 
medfinansiering større, end de afsatte 30 mio. kr. årligt i 2020 og -
21.

 Der er behov for statslig medfinansiering på flere kyststrækninger 
end de aktuelt prioriterede.

KL noterer sig, at aftaleparterne bag finanslov 2019 har prioriteret diger ved 
Vadehavet og de mest udsatte erosionskyster. De opstillede kriterier for 
tildeling af tilskud viser en meget klar prioritering. Det finder KL relevant 
henset til de ret små midler i denne bevilling sat i forhold til de samlede 
omkostninger til kystbeskyttelse af væsentlige værdier ved kysten. 

De tydelige krav til dokumentation synes på den baggrund unødigt 
administrativ tunge. Ansøger vil skulle bruge væsentlige ressourcer til at 
danne dokumentation, der synes mere vidtgående end nødvendigt for at 
tilgodese bemærkning 106 i finansloven. Et eksempel herpå er 
bestemmelserne i den foreslåede §9 om at opbevare originalbilag mm. i 5½ 
år.

KL konstaterer, at andre krav til dokumentation ikke er præciseret i udkast til 
bekendtgørelse, men kun antydet. Et skema på virk.dk er nævnt i §4, men 
skemaet indgår ikke som bilag til bekendtgørelsen. KL ønsker, at kun 
absolut nødvendige oplysninger skal indgå i skemaet. Herudover foreslår 
KL, at de nævnte ansøgningsperioder allerede nu skrives ind i 
bekendtgørelsen, det vil være en god hjælp til potentielle ansøgere.

KL forventer, at ret få projekter vil kunne opfylde kriterierne og dermed opnå 
tilskud. På de prioriterede erosionskyster har der været problemer i mange 
år. De prioriterede vadehavsdiger må indgå i Kystdirektoratets snarligt 
færdige dige-analyse. Derfor må Kystdirektoratet antages at have godt 
forhåndskendskab til de udpegede kyststrækninger.

KL finder derfor, at dokumentationskravene i denne bekendtgørelse kan 
reduceres, idet prioriteringen af kyststrækninger fastholdes. Samtidigt 
opfordrer KL til, at der på de årlige finanslove afsættes yderligere bevillinger 
til kystbeskyttelse i videre omfang end aktuelt prioriteret. Reglerne for 
administration må i en revideret bekendtgørelse tage højde for 
bemærkningerne om dokumentation og administration anført ovenfor.

Venlig hilsen
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