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Danmarks Naturfredningsforenings
høringssvar til udkast til bekendtgørelse om klitfredning
Høringsperiode
DN takker for lejligheden til at skrive høringssvar, men peger samtidig på, at en høring i juli
måneden vanskelliggør involvering af relevante parter.

Kystbeskyttelsestilladelser undtages fra reglen om klitfredning
Jf. kystdirektoratet skriver på sin hjemmeside følgende om klitfredningslinjen: ”Formålet med
klitfredningslinjen er at bevare de danske kystområder så uberørte som muligt og sikre de
store natur- og landskabsværdier, der er knyttet til kystzonen. Klitfredningslinjen varetager i
vidt omfang samme hensyn som strandbeskyttelseslinjen, men klitfredningen har yderligere til
formål at bekæmpe og forebygge sandflugt”.
DN har i høringssvar af 17. januar 2018 til udkast til forslag til lov om ændring af lov om kystbeskyttelse m. fl. (Ny kompetencefordeling og forenkling af sagsbehandling i forbindelse med
kystbeskyttelse mv.) fremhævet en række bekymringer.
Det fremgik særligt af høringssvaret, at DN har stor forståelse for ønsket om at sikre en effektiv beskyttelse af væsentlige samfundsværdier langs de danske kyster. Samtidig rejste DN en
bekymring for konsekvenserne af, at der i tilladelserne til kystbeskyttelse ikke er krav om at
redegøre individuelt for vurderingerne af de tilladelser og dispensationer som kystbeskyttelsestilladelsen erstatter, samt for hvorledes de samlede hensyn vægtes mod hinanden i den endelige afgørelse. Det omfatter også de hensyn der skal varetages med klitfredningslinjen. Dermed er det uklart, hvilke konsekvenser bekendtgørelsen får for de hensyn der ellers skal varetages med klitfredningslinjen jf. Naturbeskyttelsesloven.
På grund af denne mangel i lovgivningen, kan DN ikke anbefale, at der inkluderes dispensation
fra klitfredningslinjen for enkeltejendomme i den samlede kystbeskyttelsestilladelse.

Bekendtgørelsen er omfattet af miljøvurderingsloven
En afgørelse fra EU-Domstolen i oktober 2016 (C-290/15 D’Oultremont) fastslår, at generelle
retsakter (love og bekendtgørelser) også kan være planer, der skal miljøvurderes. Nærværende bekendtgørelse lever op til miljøvurderingslovens krav for planer og programmer der
skal miljøvurderes, og bekendtgørelsen fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser
til projekter.

DN ser ikke umiddelbart nogen mulighed for at skelne mellem om loven/bekendtgørelsen følger af en EU retlig forpligtelse eller den er folkeretlig. DN peger således på, at bekendtgørelsen skal miljøvurderes. DN bidrager om muligt gerne til den videre proces.
Med venlig hilsen
Nina Larsen Saarnak
Leder for lokale sager
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