
Anlægsforslag 
Budget 2023-2026 

 
Emne: Kystbeskyttelsesprojekt efter Kystbeskyttelsesloven – Varbjerg Øst 

(Borgerfinansieret) 
Nr.: A50-09 

Politisk udvalg: Politikområde: Afdeling/Tema: 

Klima- Natur og Genbrugsudvalget Natur og Miljø Natur og Miljøafdelingen 
 
1.000 kr. i 2023-priser 2023 2024 2025 2026 

Anlæg – Udgifter 350 0 0 0 
Anlæg – Indtægter -350 0 0 0 
Anlæg - Netto 0 0 

 
0 0 

Afledt drift – sæt X     

 
Kort beskrivelse inkl. konsekvenser for borger/bruger 
 
Den forventede vandstandsstigning som følge af klimaforandringer vil øge behovet for at afsætte anlægsmidler til 
kyst- og klimabeskyttelsesprojekter. Kommunen er efter lovgivningen forpligtet til at behandle kyst- og 
klimabeskyttelsessagerne og hjælpe dem på vej. 
 
Det indstilles, at der afsættes en samlet anlægsbevilling på netto 0 kr. bestående af en udgiftsbevilling på 0,35 mio. 
kr. i 2023 og en indtægtsbevilling på 0,35 mio. kr. i 2023 på anlægsbudgettet til detailplanlægning m.m. af 
kystbeskyttelsesprojekt efter Kystbeskyttelsesloven ved Varbjerg Øst. Tidspunktet for indtægten er behæftet med 
stor usikkerhed. Middelfart Kommune hjælper projektet på vej, men projektet finansieres i sidste ende af de 
involverede lodsejere.  
 
I praksis tager Middelfart Kommune initiativ til at oprette et digelag, som skal håndtere realiseringen af projektet, og 
efterfølgende opkræve udgiften hertil fra de involverede lodsejere. Både udgifter til forprojekt, detailprojekt,  
efterfølgende realisering af projektet, samt evt. bistand til rådgivning skal betales af lodsejerne. Middelfart Kommune 
undersøger muligheden for at påtage sig opgaven med at opkræve lodsejerne via ejendomsskattebilletten på vegne 
af digelaget. Digelaget finansierer hele udgiften til projektet ved låntagning, når projektet skal realiseres. Middelfart 
Kommune kan vælge at stille en lånegaranti. På tidspunktet for hjemtagelse af lånet tilbagebetaler Digelaget de 
udgifter, som Middelfart Kommune har afholdt forlods til forprojekt og detailprojektering m.m.  
 
Jf. lånebekendtgørelsen henregnes garanti for kystbeskyttelsesforanstaltninger udført af bidragspligtige digelag i 
henhold til Kystbeskyttelsesloven ikke til kommunens låntagning. Projektet er omfattet af Kystbeskyttelsesloven. Hvis 
kommunen vælger at stille en garanti for lånet til Digelaget, vil garantien derfor ikke belaste kommunens låneramme. 
 
Til orientering blev der på Byrådsmødet den 1. marts 2021 afsat en anlægsbevilling på 3,018 mio. kr. i 2022 til det 
igangværende kystbeskyttelsesprojekt efter Kystbeskyttelsesloven ved Varbjerg Vest.  
 
 
 
 
 
 

Tidshorisont  
 
Projektet forventes gennemført i perioden fra 2023-2026 – men årstallene er usikre. 
 

Klima- og Bæredygtighedsvurdering   
K&B 

vurderet 
Ja/Nej 

Bidrag 
opfyldelse af 

klimamål 
(Stort/Mellem/ 
Lille/Negativt) 

Skønnet drivhusgasudledning (CO2) Er forslaget det bedste 
realistiske klimaforslag 
Ja/Nej 

Anlægsperioden 
*(Rød/gul/grøn) 

Driftsperioden 
*(Rød/gul/grøn) 

  

Ja Lille Co2 udledning i 
anlægsfasen. 

Ingen særlig 
udledningsmæssig 
effekt 

Bidrager positivt til 
opfyldelse af målene i 
DK2020 vedr. 
klimatilpasning, da 
områderne ellers forventes 
at blive oversvømmede som 
følge af klimaændringerne. 
 

 
* Rød = Øget udledning – Gul = Ingen ændring af udledning – Grøn = Reduktion af udledning 

 

 


