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Forslag til bemærkninger til forslag til ændring af kystbeskyttelsesloven

4. januar 2018

Kystdirektoratet har den 21. december 2017 sendt et lovforslag om ændring af lov om
Kystbeskyttelse i høring.

Sagsnr. 217972
Brevid. 2716000
Afsnit:

På baggrund af erfaringer med en fortsat verserende sag om kystbeskyttelse i Jyllinge
Nordmark, samarbejdet herom med Egedal Kommune, og samarbejdet med
Frederikssund og Lejre Kommune om etablering af en regional helhedsløsning på sigt,
har Roskilde Kommune tidligere foreslået en række gennemgribende forenklinger af
kystbeskyttelsesloven.

Ref. HCJ
Dir. tlf. 46 31 36 01
hanscj@roskilde.dk

Roskilde Kommunes centrale forslag var:
• Flest mulige afgørelser træffes i kommunerne
• Færre høringer og procedureskridt
• Én klageadgang over retlige spørgsmål og spørgsmål om partsfordeling.
• Den endelige tilladelse efter kystbeskyttelsesloven erstatter og inkluderer
dispensationer og tilladelser fra al anden lovgivning.
Det er kommunens generelle vurdering, at disse forslag langt hen ad vejen er blevet
indarbejdet i det aktuelle lovforslag.
Efter en gennemgang af bemærkninger og foreslåede lovændringer er det
kommunens vurdering, at lovforslaget vil fremme hurtig og sammenhængende
etablering af kystbeskyttelse, og medvirke til, at fremtidige oversvømmelser kan
forebygges i takt med de forventede klimabetingede havstigninger.
Der er en række specifikke forhold i lovforslaget, som ud fra vores praktiske erfaringer
giver os anledning til følgende bemærkninger, som vi foreslår indarbejdet i den
endelige lovtekst
Præcisering af ”ansøger” og godkendende myndighed
I overensstemmelse med § 4 foreslås det præciseret i § 2 stk. 1, at det er ”ansøger”
som skal gøre rede for de foreslåede foranstaltninger i forbindelse med indhentning af
udtalelse fra Kystdirektoratet.
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§ 2 stk. 1 foreslås formuleret således: ”Kommunalbestyrelsen indhenter en udtalelse
fra miljø- og fødevareministeren om de af ansøger foreslåede kystbeskyttelsesforanstaltninger”,
Med et stort antal ejendomme, der har gavn af en kystbeskyttelse, vil det være
vanskeligt altid at opnå enighed om et projekt, der kan danne grundlag for en fælles,
formel ansøgning. Der bør derfor etableres en alternativ mulighed for at indlede
sagsbehandling – det vil sige udvikling af et projekt, der kan ligge til grund for den
endelige godkendelse – på et andet grundlag end en ”formel ansøgning”.
Princippet om én klageadgang
For at forenkle sagsgangen og kunne gennemføre kystbeskyttelsen hurtigt og
effektivt, men med fortsat klageadgang, så retssikkerheden opretholdes, har Roskilde
Kommune fokuseret på princippet: ”ét projekt, én myndighed, én tilladelse og én
klageadgang”.
Af forslaget til § 18 stk. 1 fremgår det, at stort set alle afgørelser, der træffes af
kommunalbestyrelsen, kan påklages.
Dette foreslås ændret, så der alene kan klages over kommunalbestyrelsens endelige
tilladelse efter den nye § 3 stk. 3. Denne tilladelse vil omfatte de nødvendige
projektjusteringer.
Fremme af helhedsløsninger
De foreslåede ændringer synes ikke at løse de udfordringer, der kan følge af, at en
optimal helhedsløsning kan omfatte flere kommuner, som ikke i samme mål har gavn
af foranstaltningen.
En opdateret vejledning til loven bør derfor som minimum præcisere, hvordan kriterier
for nyttebegrebet og fordeling af omkostninger kan udmøntes i helhedsorienterede
projekter, som kan omfatte flere kommuner
Administrative konsekvenser
De administrative konsekvenser synes umiddelbart stærkt undervurderet. Der savnes
dokumentation for, at de 4,2 årsværk, svarende til 2,1 mio. kr., som staten angiveligt
har dimensioneret opgaven til hidtil, fortsat vil være tilstrækkelig til at løse
myndighedsopgaver i forbindelse med kystbeskyttelse i årene fremover.
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