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Kystbeskyttelse Lild Strand. (Ny sagsgang. Flertallet indstiller til godkendelse, at der udføres hård kystsikring 

iht. myndighedsprojektet med et beløb 1,5-2,2 mio og kommunal finansieret sandfodring. Rådgiverudgifter 

(myndighedsansøgning, projektering og tilsyn) er ikke indeholdt i overslag (ca. 250 t.), samt udgifter til 

strandfodring). 

 

https://www.thisted.dk/Politik/Politiske%20udvalg/KlimaMiljoTeknikUdvalget/142/142-1218.aspx?agendaid=142-

1218-1170#section135 

 

 

135. Kystbeskyttelse Lild Strand 

Udskriv 

Sagstema 

Hård kystbeskyttelse af det kommunale areal i Lild Strand. 

Redegørelse 

Thisted Kommune har en offentlig parkeringsplads ud mod kysten ved Lild Strand, som ikke er kystbeskyttet. 

Konsekvensen er derfor, at der løbende vil ske en erosion af kommunens areal. 

I 2019 udførte nogle private lodsejere hård kystbeskyttelse foran deres ejendomme, og de private lodsejere ønsker, at 

kommunen også udfører hård kystbeskyttelse langs med det kommunale areal. 

I forbindelse med budget 2020 har Kommunalbestyrelsen besluttet, at det skal undersøges igen, om kommunen bør 

deltage i den samlede løsning, så der er en sammenhængende hård kystbeskyttelse langs hele kysten ved Lild Strand. 

En af de private lodsejere ved Lild Strand har tilbudt at være tovholder for kommunens andel. Lodsejeren foreslår, at 

kommunen etablerer hård kystbeskyttelse tilsvarende den kystbeskyttelse, som de private lodsejere fik udført i 2019. 

Ifølge lodsejeren vil Thisted Kommunes udgift være ca. 1,25 mio. kr. excl. moms for at anlægge den hårde 

kystbeskyttelse. Ydermere vil Thisted Kommune skulle forpligte sig til løbende at betale for strandfodring, idet dette vil 

være et vilkår for at få tilladelsen til at udføre den hårde kystbeskyttelse. 

Den lokale ildsjæl i Lild Strand har kontaktet nogle af beboerne og sommerhusejere i Lild Strand for at høre, om de vil 

bidrage til hård kystbeskyttelse langs Thisted Kommunes ejendom. 

11 grundejere har efterfølgende indsendt tilsagn om en samlet medfinansiering på 508.000 kr., jf. kortbilag 1. 

Derudover har grundejeren af den ubebyggede grund tilkendegivet, at de vil betale 206.000 kr. til kystsikring af egen 

grund. 

Tilkendegivelserne er dog betinget af følgende krav: 

• Ingen fremtidig strandfodring 

• Ingen tinglysning 

• Ral (stenmaterialer) fra landingsplads kan benyttes. 

Drifts- og Anlægsafdelingen finder det usandsynligt, at der kan opnås tilladelse til at udføre den hårde kystbeskyttelse 

uden betingelse om, at Thisted Kommune skal udføre strandfodring løbende efterfølgende. Derfor kan betingelserne fra 

beboerne og sommerhusejerne ikke opfyldes. 

Drifts- og Anlægsafdelingen har haft rådgivende ingeniørfirma Niras til at vurdere: 

https://www.thisted.dk/Politik/Politiske%20udvalg/KlimaMiljoTeknikUdvalget/142/142-1218.aspx?agendaid=142-1218-1170#section135
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1. De udførte skråningsbeskyttelser 

2. Strandfodring 

3. Prisoverslag på den fremtidige strandfodring. 

Det skal bemærkes, at de private grundejerne - ved de bebyggede ejendomme – ikke har færdigmeldt den hårde 

kystbeskyttelse, der blev udført i 2019. Grundejerne har heller ikke opfyldt kravet i tilladelsen om strandfodring. 

Anlægget er heller ikke blevet tinglyst endnu. 

Ad 1 – De udførte skråningsbeskyttelser, jf. bilag 2. 

Rapporten fra Niras omfatter en vurdering af, om de to nyopførte skråningsbeskyttelser ved Lild Strand er udført 

korrekt i henhold til det indsendte ansøgningsmateriale og tilladelser fra Thisted Kommune. 

Generelt konstateres det, at den hårde kystbeskyttelse ikke er udført i overensstemmelse med det godkendte projekt. 

Kystbeskyttelsen er ikke placeret korrekt, og den er højere end ansøgt. 

Opmålingerne viser, at dækstenene er betydelige mindre end i det godkendte projekt, hvilket betyder, at 

skråningsbeskyttelserne ikke har den beregnede styrke. Thisted Kommune skal forvente unødige ekstraudgifter til 

reparationer, hvis der udføres hård kystbeskyttelse tilsvarende de privates. 

Ad 2 - Strandfodring, jf. bilag 3. 

Det er et vilkår i tilladelsen, at de private lodsejere løbende skal strandfodre, idet strandfodring reducerer eller stopper 

tilbagerykning af stranden og kystprofilet samt reducerer eller stopper læsideerosion nedstrøms for hård kystbeskyttelse 

(kronisk erosion). 

Der er kun krav til strandfodring langs de nyetablerede hårde kystbeskyttelser. Der er ingen krav om strandfodring til 

den gamle kystbeskyttelse, der blev udført i 1986. Derfor vil strandfodring foran de to nye skråningsbeskyttelser ikke 

stoppe den kroniske erosion på strækningen men vil medvirke til at formindske erosionen af den kommunale og private 

grund mellem de 2 nyanlagte kystbeskyttelsesanlæg. 

Vælges det at anlægge skråningsbeskyttelse, og den anbefalede strandfodring foretages, vil parkeringspladsen og vejen 

kunne bevares. 

I tilfælde af at der ikke udføres storskala strandfodring, vil stranden foran skråningsbeskyttelserne forsvinde og herved 

forhindres adgang langs stranden, og de rekreative værdier af området reduceres. 

En større strandfodring af stranden i Lild, vil kunne ske ved iværksættelse af et kommunalt fællesprojekt i henhold til 

Lov om kystbeskyttelse, hvor kommunen har mulighed for at pålægge grundejere at bidrage til finansieringen af 

fodringen. Dette strider mod de private bidragsyderes krav til eventuel medfinansiering. 

Ad 3 - Prisoverslag på den fremtidige strandfodring, jf. bilag 4. 

Hvis der udføres kystbeskyttelsesanlæg ud for det kommunale areal, og kravet om strandfodring er de samme som 

kravet i tilladelserne for de private arealer, vil udgiften for det kommunale anlæg være - 143 m x 50 kr./m/år = ca. 

80.000 kr./år. 

Retsgrundlag 

Lov om kystbeskyttelse - lovens formål med kystbeskyttelse er at beskytte mennesker mod oversvømmelse samt 

ejendom mod oversvømmelse og nedbrydninger fra havet, fjorde eller andre del af søterritoriet. 

Økonomiske konsekvenser 

Besluttes det at udføre den hårde kystbeskyttelse tilsvarende med det private, er udgiften ca. 1,25 mio. kr. excl. moms. 

Det skal dog bemærkes, at stensætningen ikke er stærk nok, jf. Niras udtalelse. Hvis projektet skal udføres i 

overensstemmelse med Niras anbefaling, er Thisted Kommunes udgift ca. 2,9 mio. kr. jf. Kommunalbestyrelsens 

behandling den 30. oktober 2018. 

Bidrag fra private lodsejere kan ikke medregnes til kystbeskyttelse foran kommunens plads, da de ikke accepterer 

betingelsen om strandfodring. 

Thisted Kommunes udgift til strandfodring vil årligt ca. være 80.000 kr. 



Andre konsekvenser 

Iværksættelse af en kap. 1a - sag vil medføre udgifter for lodsejere, der både ligger i første række og for lodsejere i 

baglandet. Den præcise afgrænsning kendes ikke på nuværende tidspunkt. 

Høring og sagsgang 

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. april 2020 

Økonomiudvalget den 22. april 2020 

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2020. 

Indstilling 

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at: 

1. Den tidligere beslutning om, at der ikke udføres hård kystsikring fastholdes. 

2. Anbefalingerne om total strandfodring langs hele kyststrækningen ved Lild Strand tages til efterretning, og at der 

iværksættes forslag til proces og konstruktion af et eventuelt senere fællesprojekt i henhold til Lov om 

Kystbeskyttelse (kap. 1a). 

Tidligere besluttet 

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. april 2020, pkt. 77: 

Ad 1: Tilbagesendes med henblik på yderligere oplysninger. Beslutning skal træffes senest på mødet i juni måned 2020. 

Ad 2: Taget til efterretning. 

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget – 14. april 2020: 

Jørgen Andersen 

Supplerende oplysninger til sagen 

Rådgivende ingeniørfirma Rambøll har kvalitetssikret det teoretiske projekt kaldet myndighedsprojektet. De private 

grundejere i Lild Strand har ansøgt om, og fået tilladelse til, at udføre myndighedsprojektet. Rambøll har også besigtiget 

det udførte anlæg. Rambølls notat kan ses på bilag 5. 

Rambøll vurderer, at myndighedsprojektet ser fornuftigt ud, og at dimensioneringsforudsætningerne stemmer overens 

med de forhold, der er ved Lild Strand. Det fremgår af notatet, at Rambøll vurderer, at designvandspejlet samt peak 

bølgeperioden sandsynligvis kan reduceres. 

I myndighedsprojektet har dækstenene en gennemsnitlig vægt på 3,5 ton, og designvandspejlet er kote + 1,67. 

Der er anvendt væsentlig mindre dæksten i det udførte anlæg i forhold til det godkendte myndighedsprojekt. Rambøll 

har lavet beregningsmodeller, der viser, at den anlagte skråning vil kollapse eller have behov for reparationer ved 

vandspejl i kote ca. + 1,30. Den udførte skråning er således ikke lige så modstandsdygtig over for stormhændelser, som 

myndighedsprojektet er. 

Rambøll har også vurderet, at hverken myndighedsprojektet eller det udførte projekt vil være tilstrækkeligt, hvis der 

ikke strandfodres. 

Teknik, Erhverv og Beskæftigelses bemærkninger: 

Thisted Kommune afventer færdigmelding af projektet. Tilladelsen til kystbeskyttelsen langs Sandnæshagevej gælder i 

to år, hvorfor den seneste mulighed for færdigmelding af projektet er den 4. juni 2021. 

Ved færdigmelding af projektet forstås, jf. tilladelsen til kystbeskyttelse, en meddelelse om færdiggørelse af projektet 

med dokumentation for, at anlægget er etableret i overensstemmelse med tilladelsen. Herunder også at der er 

strandfodret med det ansøgte mængde materiale samt dokumentation for tinglysning af tilladelsens vilkår nr. 1-4 

omhandlende anlæggets placering, udformning og strandfodringsplan, jf. tilladelsen til kystbeskyttelsen. Tilladelsen 

bortfalder, hvis tilladelsens vilkår ikke opfyldes. 

Når Thisted Kommune modtager en færdigmelding af projektet, udføres en opfølgende besigtigelse af projektområdet 

med henblik på at klarlægge, hvorvidt anlægget er korrekt udført, og om tilladelsens vilkår er opfyldt – dette fremgår 

dog af Niras og Rambølls gennemgang, at det ikke er. 



Det bemærkes, at selvom den hårde kystbeskyttelse ikke er udført i henhold til tilladelsen, vil den del af projektet kunne 

godkendes, da den manglende kvalitet primært vil blive en udfordring for de private lodsejere, der har udført projektet. 

Det er ikke længere et krav i lovgivningen, at et projekt skal være ”teknisk optimeret”, hvilket vil sige, at det f.eks. skal 

kunne holde i et bestemt antal år m.v. 

Dog vil projektet ikke kunne godkendes som helhed, da sandfodringen, jf. vilkår i tilladelsen, ikke er udført. 

Den manglende sandfodring vil resultere i en negativ påvirkning på nabostrækningen, idet der vil mangle materiale i 

den østgående materialetransport. Nabostrækningen mod øst omfatter et internationalt beskyttet Natura 2000 område. 

Det er ikke tilladt at påvirke et Natura 2000 område negativt. 

Ved manglende opfyldelse af tilladelsens vilkår udstedes et varsel om påbud til ejeren af hver matrikel med besked om, 

hvordan de konstaterede forhold kan berigtiges. Berigtiges de konstaterede forhold ikke inden en given frist, udstedes et 

påbud om fysisk lovliggørelse af projektet – i dette tilfælde sandfordring. 

Efterkommes påbuddet ikke inden for en given frist, overdrages sagen til Politiet. 

Hvis der ønskes hård kystbeskyttelse, gør Drifts- og Anlægsafdelingen opmærksom på følgende: 

1. Anlæggets design: 

Ud fra Rambølls notat kan det konstateres, at ingen af de to anlæg kan opfylde dimensioneringsforudsætningerne 

såfremt, der ikke strandfodres. Myndighedsprojektet er dimensioneret af Niras med afsæt i fagfaglig viden, prognoser 

og tidligere målinger af området. Rambøll har efterfølgende verificeret Niras' myndighedsprojekt og foretaget 

beregninger af det udførte. Rambøll konkluderer, at myndighedsprojektet er mere modstandsdygtigt over for 

stormhændelser end anlægget udført af de private. 

2. Strandfodring: 

Hvis Kommunalbestyrelsen ønsker at udføre hård kystbeskyttelse ud for Thisted Kommunes ejendom, forpligter 

Thisted Kommune sig til at udføre strandfodring, idet dette vil være et vilkår i tilladelsen til at udføre kystbeskyttelsen. 

En kap. 1a sag kan gennemføres, hvorved et større fællesskab i Lild Strand skal betale for strandfordringen. Hvis 

borgerne i Lild Strand pålægges at bidrage til efterfølgende strandfodring, bortfalder tilsagnene om bidrag fra de 

private. 

Økonomi 

Rambøll har lavet anlægsoverslag for hård kystbeskyttelse ud for Thisted Kommunes ejendom - ca. 160 m. 

Kystbeskyttelse udført iht. myndighedsprojektet: 1,5 - 2,2 mio. kr. excl. moms. 

Kystbeskyttelse udført som anlægget fra 2019: 1,0 - 1,5 mio. kr. excl. moms. 

Rådgiverudgifter (myndighedsansøgning, projektering og tilsyn) er ikke indeholdt i ovennævnte overslag. Dette svarer 

til ca. 250.000 kr. 

Strandfodring er ikke medtaget i ovennævnte overslag. 

De bemærkes, at viderefører Thisted Kommune en hård kystbeskyttelse i den samme mangelfulde kvalitet som det 

private anlæg fra 2019, skal kommunen forvente løbende ekstraudgifter til reparationer m.v. 

NY SAGSGANG 

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. juni 2020 

Økonomiudvalget den 17. juni 2020 

Kommunalbestyrelsen den 23. juni 2020 

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at: 

1. Den tidligere beslutning om, at der ikke udføres hård kystsikring fastholdes. 

2. Anbefalingerne om total strandfodring langs hele kyststrækningen ved Lild Strand tages til efterretning. 



3. Der iværksættes forslag til proces og konstruktion af et eventuelt senere fællesprojekt i henhold til Lov om 

Kystbeskyttelse (kap. 1a). 

Beslutning 

Ad 1. Indstillingen indstilles til godkendelse af Kaj Kirk og Kristian Tilsted. Flertallet indstiller til godkendelse, at der 

udføres hård kystsikring iht. myndighedsprojektet med et beløb på mellem 1,5 og 2,2 mio. kr. og kommunal finansieret 

sandfodring. 

Ad 2. Taget til efterretning. 

Ad 3. Indstilles til godkendelse af Kaj Kirk og Kristian Tilsted. Flertallet indstiller til godkendelse, at der ikke 

iværksættes et fællesprojekt efter Lov om Kystbeskyttelse (kap .1a). 

Bilag 

• Bilag 1 - Lild Strand Kortbilag med bidragsydere 

• Bilag 2 - Lild Strand Vurdering af skråningsbeskyttelser 

• Bilag 3 - Lild Strand Vurdering af manglende strandfodring 

• Bilag 4 - Lild Strand Prisoverslag for strandfodring 

• Bilag 5 - Rambøll. Inspektion og gennemgang 

Til toppen 

 

https://www.thisted.dk/~/media/ESDH/committees/142/1218/Punkt_135_Bilag_1_Bilag_1__kortbilag_Lild_Strand_med_bidragsydere.ashx
https://www.thisted.dk/~/media/ESDH/committees/142/1218/Punkt_135_Bilag_2_Bilag_2__Lild_Strand_Vurdering_af_skraaningsbeskyttelser_Ver_10pdf.ashx
https://www.thisted.dk/~/media/ESDH/committees/142/1218/Punkt_135_Bilag_3_Bilag_3___Lild_Strand_Vurdering_af_manglende_strandfodring_Ver_10pdf.ashx
https://www.thisted.dk/~/media/ESDH/committees/142/1218/Punkt_135_Bilag_4_Bilag_4__Lild_Strand_Prisoverslag_for_strandfodring_Ver_10pdf.ashx
https://www.thisted.dk/~/media/ESDH/committees/142/1218/Punkt_135_Bilag_5_Bilag_5_Ramboell_Inspektion_og_gennemgang.ashx
https://www.thisted.dk/Politik/Politiske%20udvalg/KlimaMiljoTeknikUdvalget/142/142-1218.aspx?agendaid=142-1218-1170

