
På dette halvdags-seminar får du serveret et 
overblik over regler, mulige løsninger og kom-
munernes opgave fremover i forhold til klima-
sikring mod havvand. 

Kommunerne er godt i gang med at klimatil-
passe. Indtil nu har det primært handlet om 
regnvand. Nu venter opgaven med at klimatil-
passe i forhold til havvand, herunder erosion, 
stormflods- og højvandssikring. 

Med hyppigere storme og udsigt til stigende 
havvandsspejl kan der være risiko for væsent-
lige skader. Der er nok at tage fat på, men 
hvordan? 

Regeringen har lanceret en række tiltag, som 
skal gøre det nemmere at sikre mod storm-
flod. Det seneste er en ændring af planloven. 

Dagen er tilrettelagt med faglige indlæg, kon-
krete eksempler, og mulighed for faglig spar-
ring om indhold, metode og proces. 

Program
09.30 Velkommen

09.40 Planlægning og kystbeskyttelse
Introduktion til historik, status og aktuelle 
tendenser baseret på konkrete 
eksempler.
Ved Eva Sara Rasmussen, 
Gottlieb Paludan Architects

10.10 Kystbeskyttelse. Hvad er op og 
ned? 
•  Teknik/fysik: Hvad er der af løsnings 
-muligheder, når vi snakker kystsikring? 
Typer, opbygning osv.
•  Økonomi: Hvem betaler hvad, hvornår?
•  Jura og lovgrundlag: Hvad peger de nye 
regler på? 
Ved Per Sørensen, Kystdirektoratet

11.10 Pause

11.25 Input fra deltagerne
Hvor brænder det på? Hvad er borgerne/
politikerne/fagfolkene optaget af lige nu?

11.45 Højvandssikring af Assens by
Ved Katrine Juul Larsen, Assens Kommune 

12.15 Afrunding
Hvad var det lige vi talte om? Hvad kan vi 
tage med hjem? Hvordan kan vi arbejde 
videre ...? 
Ved Eva Sara Rasmussen, 
Gottlieb Paludan Architects

12.45 Overblik over initiativer 
Byplanlaboratoriets screening af igangvæ-
rende initiativer vørerende kystsikring. 
Ved Ny Øhlenschlæger, Byplanlaboratriet  

13.00 Frokost og afslutning på seminaret

Halvdagsseminar i Middelfart den 7. december 2017

Praktiske oplysninger

Seminaret foregår på 
Kulturøen, 
Lillebæltsalen 
Havnegade 8C
5500 Middelfart

Deltagerafgift

For tilskudsgivere til
Dansk Byplanlaboratorium:
Kr. 495. 
For andre: kr. 660.
I prisen er inkluderet forplej-
ning og deltagermateriale.

Tilmelding

Via www.byplanlab.dk.
Senest 10. nov. 
Efter denne dato er tilmel-
dingen bindende.  

Tilrettelæggelse

Ny W. Øhlenschlæger
Dansk Byplanlaboratorium
Tlf. 33 13 72 81
db@byplanlab.dk
www.byplanlab.dk

Planlægning og 
      kystbeskyttelse

Baggrund


