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Høring over udkast til bekendtgørelse om krav til ansøgning om
tilladelse til udførelse af kystbeskyttelsesforanstaltninger

Dato: 7. august 2018

KL takker for høringen af bekendtgørelsen der fastsætter krav, som
ansøgere skal opfylde i forbindelse med ansøgning om tilladelse til
udførelse af kystbeskyttende foranstaltninger.

E-mail: npj@kl.dk
Direkte: 3370 3750

I høringsbrevet nævnes, at bekendtgørelsen vil blive udstedt som
opfølgning på lov nr. 720 af 8. juni 2018 om ændring af lov om
kystbeskyttelse og forskellige andre love, der træder i kraft 1/9 2018. KL
konstaterer, at høring over de nye regler og implementering heraf sker
under stort tidspres. KL tager derfor forbehold for yderligere politisk og
administrativ behandling både på grund af den korte høringsfrist i
sommerferien og høringens relation til den ændrede kystlovs udmøntning
af en del af regeringens aftale af 1. juni 2017 med KL om kommunernes
økonomi for 2018
KL kvitterer i relation til ØA18 for krav om digital ansøgning via et på
forhånd udformet ansøgningsskema. Skemaet i bekendtgørelsens bilag 1
hilser KL velkomment som en midlertidig støtte til kommunernes
varetagelse af de nye opgaver. I et lidt længere tidsperspektiv finder KL
det naturligt og i overensstemmelse med regeringens aftalte med KL, at
kommunerne selv udformer og vedligeholder de relevante skemaer.
KL ønsker, at der indskrives et krav i bekendtgørelsen om evaluering af
ansøgningsskemaet i foråret 2019. I forlængelse af denne evaluering
finder KL at bilag 1 bør udgå af bekendtgørelsen, der derefter kan
henvise til digital ansøgning efter kommunalbestyrelsens anvisning.
Generelle bemærkninger
KL tilslutter sig principielt krav om digital ansøgning via et på forhånd
udformet ansøgningsskema. Men KL savner i den forbindelse afklaring af
tre forhold:
 I hvilken digital løsning skal skemaet indgå?
 Hvordan vedligeholdes skemaet, og hvem gør det?
 Hvem udgør skemaets målgruppe?
Om valg af digital løsning
Det fremgår af BEK §2, at ansøgningen i udgangspunktet skal ske ved at
udfylde bilag 1 og indsende det digitalt. KL finder, at der i forbindelse
med evalueringen skal vurderes hvilke digitale løsninger, der kan bruges.
Herunder er nævnt to eksempler på forhold til afklaring:
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Bilag 1 kræver underskrift, blanketten må udskrives og scannes.
Alternative løsninger kunne omfatte NEM-ID
Ansøgningen skal i en række tilfælde følges af bilag, beskrivelse
af gyldige formater vil lette håndteringen af disse bilag.

Om vedligehold af skemaet
I sin aktuelle form må skemaet vedligeholdes af den relevante statslige
myndighed. Det betyder, at ændringer i skemaet implementeres gennem
en ændret bekendtgørelse. Det finder KL unødigt bureaukratisk.
KL mener, som nævnt ovenfor, at kommunerne som udførende
myndighed skal have ansvaret for de blanketter og systemer, der bruges i
kommunernes sagsbehandling efter kystbeskyttelsesloven. Det er en
naturlig konsekvens af beskrivelsen i ØA18: "Beslutningskompetencen
ved etablering af kystbeskyttelsesanlæg skal samles hos kommunerne
(one stop shop) frem for den nuværende delte myndighed med
Kystdirektoratet. Én one stop shop vil give kommunerne mulighed for at
gøre sagsprocessen mere smidig til gavn for grundejerne,". Ansvar for
ansøgningsskemaet ser KL som et naturligt element i sidstnævnte.
Om skemaets målgruppe
KL har forstået, at skemaet i bekendtgørelsens bilag 1 er en udvidelse af
et skema, som Kystdirektoratet har brugt i flere år. Det er KL's indtryk, at
aktuelle skema indeholder tilføjelser, der er betinget af de nye regler om
inkluderet lovgivning.
KL bemærker, at skemaet indeholder fagsprog, som kun er forståeligt for
fagprofessionelle. Det betyder, at skemaet i sin nuværende form næppe
kan udfyldes af ansøger uden bistand fra rådgivere.
KL savner at se udkastet til den vejledning der skal følge
ansøgningsskemaet, det ville gøre vores vurdering af skemaet mere
relevant. Vejledningen til det nuværende skema er afprøvet, men der
indføres nye krav til ansøgers beskrivelse af projektets virkning på natur
og miljø omkring det ønskede anlæg. Det er ikke til at forudse hvorledes
den del af ansøgningsskemaet vil virke, også derfor foreslår KL, at
indskrives et krav om evaluering af ansøgningsskemaet senest i foråret
2019.
Med venlig hilsen
Niels Philip Jensen
Konsulent
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