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Stillingen (resumé) 
 

Kan du finde vej gennem lovgivningen på miljøområdet i forbindelse med Kystdirektoratets 

drifts- og anlægsopgaver, og ønsker du at udvikle dig inden for drift og vedligehold af maritime 

anlægskonstruktioner, så har du mulighed for et spændende job i Team Anlæg. Der er mulighed 

for at tilrettelægge og udvikle dine arbejdsopgaver i samarbejde med det øvrige team.    

Opgaverne vil overordnet bestå af udarbejdelse af ansøgninger og indhentning af forskellige 

tilladelser i forbindelse med de oprensninger, indvindinger og sandfodringer, som 

Kystdirektoratet udfører.  

Der vil være større eller mindre deltagelse i teamets øvrige opgaver afhængig af dine 

kompetencer. Det kan f.eks. være planlægning, drift og tilsyn med sandfodringer, oprensninger og 

konstruktionsarbejder i relation til de aktiviteter, der skal søges om tilladelse til.  

 

 
Kort om Kystdirektoratet, fagområde Kystbeskyttelse, Drift og Anlæg 
samt Naturstyrelsen  

 

Kystdirektoratet 

Kystdirektoratet er organisatorisk en del af Naturstyrelsen under Miljøministeriet. 

Kystdirektoratets myndighedsområde omfatter Danmarks 7.300 km kyst og 103.000 km² 

søterritorium. 

Kystdirektoratet varetager samfundsmæssige vigtige opgaver på kystbeskyttelses- og 

infrastrukturområdet gennem udviklingsarbejde, projektering, opmåling, anlæg, drift og varsling.  

Kystdirektoratet rådgiver Miljøministeriet og Miljøministeren, samt varetager 

myndighedsopgaver inden for kystbeskyttelse, statens højhedsret over søterritoriet, EU-

oversvømmelsesdirektiv, strandbeskyttelse og klitfredning. Vi er fagligt førende eksperter på kyst 

og hav.  

Kystdirektoratet er borgernes, kommunernes, erhvervenes og viden institutionernes naturlige 

samarbejdspartner, når det gælder kysternes udvikling, kystbeskyttelse, klimaforandringernes 

betydning for kystzonen samt udviklingen i kystzonen. Vi deler vores viden og går i dialog.   
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Fagområde Kystbeskyttelse - Drift og Anlæg 

Kystdirektoratet er organiseret i tre faglige områder med faglige teams. Der er et tæt samarbejde 

på tværs af teams og fagområder.   

Fagområdet Kystbeskyttelse - Drift og Anlæg varetager kystbeskyttelsen på den centrale del af den 

jyske vestkyst samt ved Blåvand, Lønstrup og Skagen i henhold til fællesaftaler mellem staten ved 

Kystdirektoratet og kystkommunerne, oprenser sejlløb og havne de steder, hvor staten er 

forpligtiget, vedligeholder havnekonstruktioner, udfører opmålinger og varetager Naturstyrelsens 

IT.  

Fagområdet er organiseret med følgende teams: Team Anlæg, Opmålingsteamet samt 

naturstyrelsens IT-team. 

Naturstyrelsen  

Naturstyrelsen varetager opgaver i skove, naturområder og langs kysterne i Danmark. 

Naturstyrelsen har ca. 700 medarbejdere. Ca. 85 medarbejdere er tilknyttet hovedkontoret i 

Randbøl, ca. 90 medarbejdere holder til hos Kystdirektoratet i Lemvig, mens de øvrige 

medarbejdere er placeret på styrelsens 17 lokale enheder i hele landet. 

 
Om Team Anlæg 
 

Team Anlæg er ansvarligt for drift og vedligeholdelse af de statslige havneanlæg, 

afvandingssluserne i Hvide Sande og Thorsminde, kystbeskyttelse på de fire 

fællesaftalestrækninger på Vestkysten samt de statslige oprensningsforpligtigelser i en række 

vestkysthavne og danske sejlløb. 

Teamet medvirker ved rådgivning af Miljøministeriet, og giver økonomiske indspil i forbindelse 

med finanslovsarbejdet.    

Teamet er bygherre på de arbejder, der skal udføres i henhold til finanslovsbevillingerne. Arbejdet 

kan bl.a. bestå af udarbejdelse af udbudsmateriale, afholdelse af udbud, byggemøder, 

sikkerhedsarbejde og afleveringsforretninger samt tilsyn, kontrakt- og økonomistyring. Der føres 
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eftersyn med Kystdirektoratets anlæg og udarbejdes vedligeholdelsesplaner mv. Ansøgninger om 

de nødvendige tilladelser ved andre myndigheder er afgørende for at kunne gennemføre 

opgaverne. Arbejdet med tilladelser omfatter også miljøkonsekvensvurderinger for drifts- og 

anlægsarbejder blandt andet i forbindelse med kystfodringer og oprensningsopgaver. 

Styringsparametrene for projekterne er tid, økonomi og kvalitet. Teamet arbejder med 

effektivisering og optimering af eksisterende arbejdsgange og udvikling af nye digitale metoder til 

understøttelse af opgaveløsning og entreprisestyring.  

Der er pt. syv medarbejdere i teamet, der refererer til områdechef i Kystbeskyttelse, - Drift og 

Anlæg Niels Kristian Kvistgaard.       

 
Ansvar og opgaver i stillingen  

Opgaverne vil overordnet bestå af udarbejdelse af ansøgninger og indhentning af forskellige 

tilladelser i forbindelse med de oprensninger (havnebassiner og sejlløb), sandindvindinger og 

sandfodringer, som teamet udfører, blandt andet i relation til almindelig drift, projekt Ren Havn 

2025 i Esbjerg og fællesaftalerne. Vi forventer, at du er tovholder på hele porteføljen af tilladelser 

og sikrer, at de nødvendige tilladelser indhentes eller fornyes rettidigt i samarbejde med teamets 

øvrige medlemmer. 

I processen med tilladelser indgår vurderinger (miljøkonsekvensvurderinger, Natura2000- 

konsekvensvurderinger mv.) af de forskellige aktiviteters påvirkninger på en række miljøemner, 

hvor opgaven vil være rådgiverstyring for vurderingerne eller i mindre omfang at udføre dem selv.  

Opgaverne vil også inkluderer deltagelse i udarbejdelse af udbudsmateriale til rådgiverydelser og 

udvælgelse af rådgivere. 

Vilkår i de pågældende tilladelser skal sikres overholdt, hvad enten det er indberetninger eller 

løbende vurderinger af aktiviteternes påvirkning. Dette skal foretages løbende i samarbejde med 

teamet øvrige medlemmer. 

Du vil skulle udarbejde prøvetagningsprogram for alle vores tilladelser i nødvendigt omfang, set i 

forhold til kommende tilladelser og vilkår, herunder bidrage til udbud af prøvetagning og 

analyser.  

Vi forventer, at du deltager i opgaveløsning på tværs af teamets øvrige opgaver, idet der lægges 

vægt på en fleksibel fordeling af opgaverne i forhold til kompetencer og viden. Det kan f.eks. være 

planlægning, drift og tilsyn af sandfodringer, oprensninger, og konstruktionsarbejder i relation til 

de aktiviteter, der skal søges om tilladelse til. Opgaverne løses i tæt samarbejde med teamets 

øvrige medarbejdere og områdechefen.  

Som vores nye kollega skal du sammen med teamet arbejde med effektivisering og optimering af 

eksisterende arbejdsgange og udvikling af nye digitale metoder.  
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Faglig profil 
 

Der er fokus på miljølovgivning inden for Team Anlægs ansvarsområder, hvor det blandt andet er 

Kystbeskyttelsesloven, Miljøvurderingsloven, Råstofloven, Natura2000-regler samt vandramme- 

og havstrategidirektiver, der er i centrum. Det er en fordel at have kendskab til kystmorfologi, 

oprensning, sandfodring og rådgiverstyring.  

Da der vil være tale om vurdering af forskellige projekters påvirkning på miljøemner enten i 

forbindelse med nye myndighedsansøgninger eller opfølgning på vilkår i eksisterende, vil der 

være behov for indsigt i hvorledes disse foretages, men også hvordan ansøgningsprocesserne er. 

Det er en fordel at du kan orientere dig i de aftaler planer, udpegninger og love der sætter 

rammerne for det praktiske arbejde i Drift og Anlæg. 

Tilladelser i forbindelse med vores oprensningsopgaver behandler i flere tilfælde miljøfarlige 

stoffer, derfor er der behov for kendskab til disse i sedimenter i relation til forureningsgrænser i 

lovgivningen.  

Din uddannelsesmæssige baggrund kan være geolog, biolog, naturforvalter, jordbrugsteknolog 

(natur og miljø), eller anden relevant uddannelse på kandidatniveau i kombination med viden om 

lovgivning på miljøområdet.   

Forventningen er en ny kollega med stærke faglige kompetencer på miljøområdet og gerne 

erfaring med tilladelser og miljøvurderinger, samt interesse og potentiale for at sætte sig ind i 

fagområdet med maritime anlæg.  

Vi forventer, at du har et grundlæggende kendskab til projektstyring og økonomi, og det vil være 

en fordel, hvis du har kendskab til udbudsregler, aftalegrundlag, opfølgning og tilsyn.   

Du kommunikerer godt, både i skrift og tale på dansk og engelsk, og du kan arbejde med digitale 

værktøjer, herunder specielt GIS. 

 
Personprofil  

Du er fleksibel og bidrager positivt til teamets samarbejde og udvikling. Du skal kunne se dig selv 

ind i en organisering, hvor teamsamarbejdet vægtes højt, og hvor der er en forholdsvis flad 

organisationsstruktur. 

Da opgaveporteføljen i Team Anlæg spænder vidt, er det vigtigt, at du er klar til at sætte sig ind i 

nye fagområder og opsøger viden, så teamets opgaver kan løses i fællesskab.  

Det er vigtigt, at du både formår at være projektdeltager og projektleder i forhold til 

opgaveløsningen i teamet. 

Du evner at styre processer og bringe dem i mål, og du sætter en ære i at få tingene gjort færdig.  
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Du byder gerne ind med dine kompetencer på tværs af hele organisationen i Kystdirektoratet, så 

vi i fællesskab sikrer professionel opgaveløsning på tværs af teams og fagområder.  

Det kendetegner dig, at du er systematisk og struktureret i din arbejdsform med respekt for de 

nødvendige tidsfrister, økonomi og kvalitet. Du tænker kreativt og er god til at finde og udnytte 

nye løsninger.  

 
Vi tilbyder 

Du bliver en del af et befarent team med en høj faglighed og bred opgaveportefølje. Kollegerne i 

teamet har viden og erfaring med tilladelser og miljøvurderinger, derfor er der mulighed for 

oplæring inden for ansvarsområderne og de konkrete opgaver i stillingen.  

Vi lægger vægt på kompetenceudvikling, og der vil være mulighed for efteruddannelse afhængigt 

af kompetencebehov. Der drøftes og aftales årligt udviklingsmål for den faglige og personlige 

udvikling.  

Vi lægger vægt på fleksible rammer for arbejdet samt balance mellem privatliv og arbejdsliv, og vi 

har flekstidsordning.   

Ansættelsesvilkår 
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem 

Finansministeriet og en række Akademikerorganisationer for akademikere i staten (Akademiker-

overenskomsten). Ansættelsesområdet er Miljøministeriet med tilhørende institutioner med 

arbejdssted i Kystdirektoratet i Lemvig. Kørekort til personbil er en forudsætning for ansættelse. 

Rekrutteringsforløb  

Samtaler gennemføres den 10. og 11. november 2021. Der indgår skriftlig case-opgave i 

forbindelse med samtale. Samtaler gennemføres i Kystdirektoratet, Højbovej 1, 7620 Lemvig.       

Tiltrædelse den 1. januar 2022. 

Yderligere oplysninger 

Niels Kristian Kvistgaard, telefon +45 9135 7438, nkk@kyst.dk 

Du kan læse mere om Kystdirektoratet på kyst.dk og om Naturstyrelsen på nst.dk  

Ansøgning   

Ansøg online på vores jobportal ved at trykke på ”Søg stillingen” nederst i stillingsopslaget.  

Ansøgning med CV og eksamensbevis skal være modtaget senest torsdag den 4. november 

2021.  

Ansættelsesudvalg 

Ansættelsesudvalg: Områdechef Niels Kristian Kvistgaard, seniorprojektleder Lars Olsen og 

projektleder Frants Fugl Vestergaard samt vores HR-partner Thomas Qvist Møller.   
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Bilag til job- og personprofil for medarbejder til miljøopgaver inden 
for anlæg og drift i Kystdirektoratet 
 

Team Anlægs hovedopgaver    

Fælleaftaler  

Fællesaftalerne omfatter fire aftaler mellem Staten og en række kystkommuner på Vestkysten om 

kystbeskyttelse på udvalgte strækninger. Aftalerne er 5-årige; de nuværende aftaler gælder for 

perioden 2020-2024.  

Indsatsen på fællesaftalestrækningerne består primært af sandfodring, enten kystnært eller på 

stranden, men der er også opgaver med klitpleje og vedligeholdelse af faste 

kystbeskyttelseskonstruktioner, som skråningsbeskyttelse, bølgebrydere og høfder. 

De fire aftaler omfatter kyststrækninger ved Blåvand, på den centrale del af Vestkysten mellem 

Nymindegab og Lodbjerg samt ved Lønstrup og Skagen. I forbindelse med projekterne skal der 

blandt andet udarbejdes miljøkonsekvensvurderinger for kystbeskyttelses- og 

indvindingstilladelser. 

Havneanlæg - infrastruktur mv. 

Kystdirektoratet har ansvaret for vedligeholdelsen af yderværker i 5 vestkysthavne, 

afvandingssluserne i Hvide Sande og Thorsminde, kammersluse og klapbro i Hvide Sande samt 

Rømødæmningen og sikkerhedsdiger, som ikke falder ind under fællesaftalen for Lodbjerg-

Nymindegab. 

Arbejdet består bl.a. i eftersyn af konstruktioner/anlæg, udarbejdelse af årlige 

vedligeholdelsesplaner og få gennemført arbejderne på vedligeholdelsesplanen. 

Oprensning  

Kystdirektoratet har forpligtigelsen til at vedligeholde vanddybden i havnebassiner og 

indsejlinger til vestkysthavne samt gennemsejlingsfarvande i hele Danmark. Se endvidere 

Kystdirektoratets Danmarkskort. 

I Esbjerg Havn er der et igangværende projekt med miljøoprensning, ”Ren Havn 2025”, som 

håndterer forurenet sediment fra Esbjerg Havn.  

Arbejdet består af kontraktstyring af ekstern entreprenør og rådgivere, herunder kontrol af 

kvalitet og mængder for dataindsamling til indberetninger til myndigheder. Ligeledes indbefatter 

arbejdet også en tæt dialog med havnene på Rømø, i Esbjerg og Hanstholm. 

Der er i løbet af de senere år sket en stor udvikling i kravene til de miljø- og planmæssige 

vurderinger, der indgår i ansøgningsmaterialet til bypass, nyttiggørelse, og klapning af oprenset 
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sediment, bl.a. i forhold til habitat- og vandrammedirektiver, samt Danmarks havstrategi og 

havplan. 

Der er tæt samarbejde med Opmålingsteamet i fagområdet, da Opmålingsteamet foretager 

kontrolopmålinger af sejlløb og havne. Disse opmålinger er grundlag for Team Anlægs 

kontraktstyring af opgaverne.  

Økonomi og arbejdsgange  

Ved alle aktiviteter i Team Anlæg er den økonomiske styring en vigtig parameter. Teamet 

udarbejder årlige budgetter og følger kontinuerligt op på forbruget og altid ved udgangen af hvert 

kvartal.  

Teamet understøtter resten af Kystdirektoratet med viden og teknisk bistand inden for udbud, 

anlægsteknik, drift og vedligehold. 

Kystdirektoratets Danmarkskort 

 

 


