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NOTAT

I dette notat redegøres for, hvordan administrationen beregner fordelingen af udgifter til kystsikring. Der 
redegøres for: 
1. Hvilke data, der bruges i beregningen.
2. Hvordan det beregnes.
3. Hvordan det beregnes, hvem der skal betale tillæg – det vil sige, hvilke steder man skal betale mere, 

fordi man er mere udsat for risiko.
4. Fordelingen af udgifter ud fra beregnede arealer og eventuel tillæg. Summen af disse er et antal 

andele, som ganges på prisen for en andel.

1. Data brugt i beregningen
Der benyttes flere datasæt som hentes udefra, og som ikke kan ændres på:
 Jordstykkerne hentes fra Geodatastyrelsen
 Bygninger hentes fra GeoDanmark
 Strandbyggelinjen hentes fra kommunens tekniske kort.  
 Zonekort hentes fra Plandata.dk (Erhvervsstyrelsen)
 Antal og størrelse af overjordiske installationer ejet af ledningsejere, men som er placeret på fremmed 

grund, er oplyst af de respektive ledningsejere.

Dertil kommer, at administrationen har indhentet eller digitaliseret data i forbindelse med 
kystsikringsprojektet:
 Kommunen er inddelt i områder som bliver sikret til forskellige niveauer og, hvor de almene interesser 

kan vægte forskelligt. Denne inddeling er indtegnet og indgår i beregningen. For hvert område er 
angivet størrelsen af de omkostninger, der skal fordeles. Det er angivet, hvor mange procent 
kommunen betaler i området, og det er angivet, hvor meget ekstra bidragsyderen skal betale, hvis 
han/hun har en bygning, der er direkte oversvømmelsestruet, eller hvis hans/hendes grund er truet af 
oversvømmelse.

 Der bruges et sæt kort der skal vise, hvilke områder der er oversvømmelsestruet ved forskellige 
vandstande. 
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 Der er fastlagt faktorer for, hvilke arealer der medtages i beregningen af udgiftsfordeling. De er som 
følger: 
- Vejareal tælles ikke med.
- Areal uden for kystsikringen (dige mv) tælles ikke med. 
- Areal uden for strandbyggelinjen tæller med 50%
- Areal i landzone tæller med 2%.

 Der er kortlægning af kystsikringens placering. Den bruges til at trække de områder, der ligger uden for 
kystsikringen ud af beregningen.

2. Beregning af vægtet areal, der er grundlag for fordelingen
Hele beregningen foregår på jordstykkeniveau. Når vi har beregnet bidraget for hvert jordstykke, tælles 
det sammen på ejendomsniveau. For hvert jordstykke er grundlaget for, hvor meget ejerne skal bidrage 
med jordstykkets areal.

Vi går ud fra det beregnede areal, som er angivet i matrikelkortet, men trækker det registrerede vejareal 
fra.

Vi beregner, hvor stort et areal, der ligger uden for diget, og trækker det fra. Og vi beregner hvor stort et 
område der ligger uden for strandbyggelinjen (men inden for diget), og trækker 50% fra. 

Vi beregner, hvor stort et område der ligger i landzone, og trækker 98% fra.

Der er nogle usikkerheder i denne beregning. Vi har ikke en registrering af, hvor jordstykkets vejareal 
ligger, derfor kan vi ikke beregne, om det også er det areal, der fx ligger uden for diget. Men vi går ud fra, 
at areal, der kommer til at ligge uden for diget eller strandbyggelinjen ikke er vejareal. Vi korrigerer også, 
hvis der kommer små negative arealer, fordi de registrerede arealer ikke passer med koordinaterne i kortet 
– geometrien i matrikelkortet er ikke altid nøjagtig, men det er det bedste vi har ift. at beregne areal uden 
for diget eller strandbyggelinjen og areal i landzone.

Resultatet af denne beregning er jordstykkets areal uden vejareal og areal uden for diget, hvor areal uden 
for strandbyggelinjen tæller med 50%, og areal i landzone tæller med 2%. Det kaldes samlet det vægtede 
areal. I denne beregning regner vi også ud, hvor stor en del af jordstykket, der er oversvømmet. Her tager 
vi det med, der er oversvømmet, og som ikke er ligger uden for diget, og 50% af det oversvømmede areal 
uden for strandbyggelinjen og 2% af det oversvømmede areal i landzone. For resten af jordstykket regner 
vi med, at oversvømmelsen er ligeligt fordelt mellem vej-areal og andet areal. Så hvis et jordstykke har 
10% vejareal, så er der 10% af det oversvømmede areal af jordstykket, som vi ser bort fra. De 
oversvømmede arealer skal bruges i beregning af tillæg.

3. Beregning af tillæg
For hvert jordstykke beregnes også, om der skal betales tillæg. Der er to kriterier for tillæg: Hvis en 
bygning på jordstykket ligger inden for oversvømmelsesområdet (ved den hændelse, som kystsikringen i 
området sikrer imod) eller hvis oversvømmelsen overlapper jordstykket.
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1. Hvis en bygning fra GeoDanmark, der ligger på et jordstykke, også overlapper med oversvømmelsen i 
området, så skrives hele bygningsarealet på jordstykket. Der skal betales tillæg for disse 
bygningskvadratmeter.

2. For det oversvømmede areal, som vi har beregnet for hvert jordstykke (og hvor der er taget højde for 
areal uden for dige, areal uden for strandbyggelinje, arealer i landzone og vejareal), tilskrives 
jordstykkerne også tillæg svarende til 15% af det oversvømmede areal.

4. Beregning af areal til ledningsejernes installationer
Ledningsejere i området skal betale til kystbeskyttelsen og grundlaget for bidraget er:
1. Den del af udgifterne, som de skal dække, hvis de er grundejere. For denne del er grundlaget det 

vægtede areal med eventuel tillæg, som beskrevet ovenfor.
2. En ekstra udgift svarende til et antal andele for hver installation inden for områderne, der ikke ligger 

på deres egen jord. I område A og B er det alle installationer i hele området, mens det for område C er 
installationer, der ligger inden for oversvømmelsespolygonen.

5. Fordeling af udgifter
For at regne ud, hvordan udgifterne skal fordeles i hvert område, beregnes antal andele for hvert 
jordstykke. Andelene for et jordstykke består af følgende dele:
1. Det vægtede areal af jordstykket
2. Et antal andele for de kvadratmeter, der ligger inden for oversvømmelsespolygonen
3. Et antal andele for de bygninger, der er berørt af oversvømmelsespolygonen – baseret på hele 

bygningsarealet

Ud over andele fra jordstykker er der også et antal andele for ledningsejernes installationer, som skal 
lægges til for at få det totale antal andele i et område.

Hvis vi for eksempel har et jordstykke på 200 m², hvoraf 50 m² er vejareal og hvor oversvømmelsen 
overlapper en bygning, så vil det vægtede areal være 150 m². Dertil skal så lægges bygningens areal og 
15% af 75% af jordstykkets oversvømmede areal (de 75% er estimat af, hvor meget areal, der ikke er 
vejareal, der er oversvømmet). For mange jordstykker vil antallet af andele være det samme, som antallet 
af kvadratmeter.
Nu kan vi tage udgifterne i hvert område, trække den del fra, som kommunen betaler i området (udover 
hvad kommunen betaler, fordi kommunen også er grundejer). Resten deles med det totale antal andele i 
området – så får vi beløbet for en andel – og så kan vi regne bidraget ud for hvert jordstykke ved at gange 
antallet af andele med beløbet for en andel. For ledningsejerne kan vi også få deres bidrag for 
installationer ved at gange antallet af andele for deres installationer med beløbet for en andel.

Område C er specielt ved, at det kun er dem, der er direkte rørt af oversvømmelsen, der skal betale – så 
her har alle altså noget top-up.


