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NOTAT

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om 
kystbeskyttelse, lov om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter (VVM) og lov om 
planlægning 

KL takker for muligheden til at kommentere lovforslaget.

KL støtter lovforslaget. KL pegede i høringssvar til sidste ændring af loven 
på, at uenighed får nogle parter til at problematisere ethvert forhold, som kan 
hindre videre udvikling i sagen. Den problemstilling blev ikke løst 
tilfredsstillende med lovændringen fra 2018. Kommunerne oplever fortsat 
situationer, hvor få klagere forsinker projekter, som er afgørende og 
nødvendige for mange.

KL konstaterer, at miljøministeren henholdsvis erhvervsministeren tillægges 
kompetence til – efter anmodning fra kommunalbestyrelsen – konkret at 
beslutte, om klageadgangen skal afskæres. Og at der ikke kan træffes 
endelig afgørelse, før spørgsmålet om klageadgang er afklaret.

Den mulighed tager KL positivt imod, da KL forventer disse regler kan føre til 
hurtigere endelig afgørelse til gavn for de mange på bekostning af de få. En 
hurtigere endelig afgørelse er målet, kommunens anmodning til ministeren 
må ikke forsinke en endelig afgørelse væsentligt. KL foreslår, at ministeren 
får 1 måned til at træffe afgørelse her. 

KL anerkender, at ministerens afgørelser skal træffes under overholdelse af 
almindelige forvaltningsretlige regler og principper, herunder partshøring af 
borgere med væsentlig, individuel interesse i sagens udfald. KL foreslår, at 
der sættes regler om samtidighed i partshøring fra de to ministre, derved får 
de partshørte mulighed for at give et samlet svar for deres ejendom. KL 
foreslår endvidere, at der sættes en tidsfrist med afsæt i det tidspunkt 
ministeren har modtaget kommunens anmodning. Ministeren får herefter 1 
måned til at afgøre om kommunens anmodning imødekommes. Derved 
understøttes målet om at nå en hurtigere afgørelse, og koordineringen 
mellem de to ministerier fremmes. 

Målet om hurtigere afgørelser skal fastholdes i efterfølgende 
bekendtgørelse, hvor miljøministeren henholdsvis erhvervsministeren 
fastsætter nærmere regler om behandlingen af anmodninger om afskæring 
af klageadgang. 

KL tager forbehold for politisk behandling af høringssvaret.

Venlig hilsen
Niels Philip Jensen
konsulent
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