
 
 

 

 

 
Til Miljø – og Fødevareministeriet, Kystdirektoratet 

 

 

 

 

Svar på høring vedrørende udkast til lovforslag 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 har den 20. december 2019 sendt udkast til forslag om ændring af 
lov om kystbeskyttelse, lov om miljøvurdering af planer og programmer og af kon-
krete projekter (VVM) og lov om planlægning i høring.  
 
Lovforslaget indebærer blandt andet, at der etableres en generel ordning, som åbner 
mulighed for, at miljøministeren og erhvervsministeren i særlige tilfælde efter anmod-
ning fra kommunalbestyrelsen kan afskære klageadgang over afgørelser om kom-
munale fællesprojekter om kystbeskyttelse.  
 
Landdistrikternes Fællesråd finder det positivt, at regeringen med det foreliggende 
lovforslag tager initiativ til, at der skabes bedre rammer for gennemførelse af kom-
munale fællesprojekter, som i høj grad understøtter arbejdet med f.eks. at komme 
fremtidige oversvømmelse og kysterosion i forkøbet. Klager til henholdsvis Miljø – og 
Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet kan i visse tilfælde forsinke processen 
med gennemførelse af kommunale fællesprojekter væsentligt, og det kan have bety-
delige negative konsekvenser som følge for både borgere og lokalsamfundet.  
 
Landdistrikternes Fællesråd mener således, at det er positivt, at der på baggrund af 
en konkret vurdering af en række kvalificerede samfundsmæssige kriterier, kan træf-
fes beslutning om at afskære en klage. Selvom borgernes klageadgang begrænses 
i disse tilfælde, er det Landdistrikternes Fællesråds vurdering, at borgeres presse-
rende behov for at kystbeskytte deres ejendom mod fx oversvømmelse vejer tungere. 
 
Det er desuden hensigten, at muligheden for at afskære klageadgang, kun skal an-
vendes i et meget begrænset antal af sager og kun efter en konkret vurdering af den 
pågældende sag. Landdistrikternes Fællesråd mener, at det er vigtigt, at vi værner 
om vores natur og vores kyster, men at det samtidigt er lige så vigtigt, at der også er 
udviklingsmuligheder inden for kystbeskyttelseslinjen, hvis vi skal sikre vækst og ud-
vikling i hele landet – også i landdistrikterne.  
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