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Foreløbigt høringssvar fra Danmarks Naturfredningsfor-
enings over udkast til bekendtgørelse om krav til ansøgning 
om tilladelse til udførelse af kystbeskyttelsesforanstaltnin-
ger 
 

Høringsperioden 

Høringen er fastlagt i perioden 29. juni til 23. juli. På grund af ferieperioden er DN’s hørings-

svar at betragte som foreløbigt, og eventuelle supplerende bemærkninger vil blive fremsendt 

til Kystdirektoratet senest 6. august 2018.  

 

Generelle bemærkninger 

En ansøgning om tilladelse til udførelse af kystbeskyttelsesforanstaltninger skal jf. udkast til 

bekendtgørelse ske ved anvendelse af et ansøgningsskema, der indsendes digitalt. Det frem-

går af høringsbrevet at:  

 
”Ansøgningsskemaet stiller krav om en række oplysninger, der er nødvendige, for at den kompetente myn-
dighed kan tage stilling til, om der kan gives tilladelse til udførelse af kystbeskyttelsesforanstaltninger, om 
projektet skal VVM-vurderes og om dets virkninger på internationale naturbeskyttelsesområder skal konse-
kvensvurderes.  
Desuden stilles krav om en række oplysninger, der er nødvendige, for at den kompetente myndighed kan 
tage stilling til, om kystbeskyttelsestilladelsen efter § 3a i lov om kystbeskyttelse m.v. i overensstemmelse 
med regler herom i anden lovgivning vil skulle erstatte tilladelser, godkendelser m.v., som efter denne lovgiv-
ning ville være nødvendige for at gennemføre foranstaltninger omfattet af tilladelsen.” 

 

Skemaet er udformet med en sprogbrug der er kendt af professionelle inden for miljøområdet, 

men som må forventes at være ukendt for lægmand. I forbindelse med indvirkning på miljøet 

spørges for eksempel: ”Beskriv indvirkningens intensitet og kompleksitet”, ”Beskriv indvirknin-

gens sandsynlighed”, ”Beskriv indvirkningens forventede indtræden, hyppighed og reversabili-

tet” eller ”Beskriv kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksi-

sterende og/eller godkendte projekter”. 

 

DN er enig i, at det er væsentlige spørgsmål, som skal besvares før myndigheden kan tage 

stilling til om en ansøgning kan imødekommes. DN antager, at hvis ansøger ikke har den til-

strækkelige viden eller på anden måde udfylder oplysningerne manglefuldt, påhviler det den 

relevante myndighed selv at tilvejebringe de nødvendige oplysninger for en fyldestgørende op-

lysning af sagen forud for en afgørelse. 

 

Manglende vejledning 

I ansøgningsskemaets Punkt A henvises til en vejledning. Det fremgår ikke hvilken vejledning, 

der er tale om. Den eksisterende vejledning til lov om kystbeskyttelse må på grund af de nye-

ste lovændringer antages at være forældet på flere punkter.  
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DN finder det fornuftigt, at der udarbejdes en vejledning til brug for udfyldelse af skemaet. En 

vejledning vil forbedre muligheden for at lægmand kan udfylde så mange af spørgsmålene som 

muligt. DN ser gerne, at en eventuel vejledning sendes i høring. 

 

Supplerende punkter 

I skemaet spørge ind til en del af de inkluderede lovgivninger, herunder til skovloven, til jagt- 

og vildtforvaltningsloven og til lov om vandløb og lov om vandløbsplanlægning. Det undre, 

hvorfor skemaet ikke i omfatter den øvrige inkluderede lovgivning, herunder for eksempel 

kendskab til bilag IV arter, Natura2000 områder, bygge- og beskyttelseslinjer, fredede områ-

der m.v. 

 

Værdier 

Spørgsmål G. drejer sig om, hvilke værdier der ønskes beskyttet. For at sikre en relevant og 

fair afvejning af værdier peger DN på, at myndigheden ligeledes bør vurdere værditabet som 

konsekvens af at en ansøgning imødekommes. Det kan fx dreje sig om tab af biodiversitet, tab 

af adgang, tab af herlighedsværdi/rekreative værdier, tab af turismeindtægter, samfundsmæs-

sige tab ifm. tidligere udbetalte fredningserstatninger m.v. Det er væsentligt, at værditabet 

opgøres i økonomi, og således gøres sammenligneligt med det tab ansøger måtte opleve ved 

et eventuelt afslag på ansøgning om kystbeskyttelse. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Nina Larsen Saarnak,  

Leder for lokale sager 

31193238, nis@dn.dk 
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