
 

 

Kystdirektoratet • Højbovej 1 • 7620 Lemvig 
Tlf. 99 63 63 63• CVR 33157274 • EAN (drift) 5798009882936 • EAN [anlæg) 5798009812599 • kdi@kyst.dk • www.kyst.dk 1 

 

Til Høringsparterne på vedlagte liste  

    

   

      

 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 19/03462-4 

Ref. Katrine Marie Witt 

Henriksen 

20-12-2019 

 

Høring over forslag til lov om ændring af lov om kystbeskyttelse, lov 

om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 

(VVM) og lov om planlægning (Mulighed for at afskære klageadgang i 

kommunale fælles projekter om kystbeskyttelse) 

 

Kystdirektoratet sender hermed udkast til forslag til lov om ændring af lov om 

kystbeskyttelse, lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 

projekter (VVM) og lov om planlægning i høring i 5 uger med svarfrist 24. januar 

2020. 

 

Udkastet sendes i høring med henblik på afgivelse af eventuelle bemærkninger.  

 

Med lovændringen skabes hjemmel til at etablere en generel ordning, som åbner 

mulighed for i særlige tilfælde at afskære den administrative klageadgang over 

afgørelser om kommunale fællesprojekter efter kystbeskyttelseslovens kap 1a og 

eventuelle tilknyttede lokalplaner for og landzonetilladelser til 

kystbeskyttelsesanlæg efter planloven. Adgangen til at få spørgsmål prøvet ved 

domstolene ændres ikke.  

 

Lovændringen skal imødegå, at etablering af vigtige kystbeskyttelsesprojekter, der 

skal beskytte mange grundejere på en gang, bliver væsentlig forsinket som følge af 

klager med negative konsekvenser for og omkostninger til følge for borger og 

samfundet. 

 

Lovforslaget betyder, at miljøministeren henholdsvis erhvervsministeren tillægges 

kompetence til – efter anmodning fra kommunalbestyrelsen – konkret at beslutte, 

om klageadgangen skal afskæres. Det er kommunalbestyrelsen, der anmoder om 

den mulighed forud for kommunens samlede tilladelse til et givent 

kystbeskyttelsesprojekt og forud for den endelige vedtagelse af en eventuel 

lokalplan eller meddelelse af landzonetilladelse, og der kan ikke træffes endelig 

afgørelse, før spørgsmålet om klageadgang er afklaret. 

 

Modellen udformes således, at muligheden for at afskære klageadgangen bliver en 

meget begrænset undtagelse til hovedreglen, hvor en afgørelse om et kommunalt 

fællesprojekt kan påklages i sin helhed. Der skal på den baggrund foreligge særlige 

kvalificerede samfundsmæssige hensyn, som vejer tungere end evt. øvrige 
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overordnede/nationale og lokale interesser. Sådanne samfundsmæssige hensyn 

kunne f.eks. være projekter om kystbeskyttelse, hvor en forsinkelse vil skabe 

betydelig usikkerhed for væsentlige private eller offentlige værdier.   

 

De bekendtgørelser, der udmønter hjemlen til at afskære klageadgang, sendes 

samtidig i høring. 

 

Eventuelle bemærkninger til lovforslaget bedes sendt til igr@kyst.dk og skal være 

Kystdirektoratet i hænde senest 24. januar 2020. Høringssvar vil blive sendt til 

Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. 

  

Udkast til lovforslaget og liste over de hørte myndigheder og organisationer er 

vedlagt. Dokumenterne er desuden lagt på Høringsportalen. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Hans Erik Cutoi-Toft 

   

Klik her for at angive tekst. 
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