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Der skal være et potentiale for udvikling af kyst- og naturturismen,
for øget tiltrækning af udenlandske turister, samt mulighed for at
forløse dette potentiale med etableringen af forsøget,
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Etableringen af konkrete fysiske projekter skal ske i tilknytning til
øvrige turismemæssige aktiviteter for at sikre størst mulig synergi og
samspil med de sammenhængende turistpolitiske overvejelser i
kommunens planlægning for turisme for at understøtte en samlet
udvikling i området. Der kan således ikke gives tilladelse til større
projekter i ubebyggede, åbne kyststrækninger, men kun i tilknytning
til eksisterende eller planlagte turismemæssige aktiviteter i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens sammenhængende turistpolitiske overvejelser, og så der opstår synergieffekter mellem de
forskellige turismemæssige aktiviteter,



De fysiske projekter skal være bæredygtige, arkitektonisk indpasset
og opført under særlig hensyntagen til den omkringliggende naturog landskab. Heri ligger, at det skal sikres, at forsøgene om kyst- og
naturturisme er bæredygtige og etableres under hensyntagen til ressourceanvendelsen, og at projekterne kan etableres uden at medføre
en negativ påvirkning af naturen og landskabet. Højde, arkitektur
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mv. og indpasning i det omkringliggende landskab og natur vil indgå
som et væsentligt hensyn.
Kommunerne kan ansøge – både enkeltvist eller i fællesskab med andre
kommuner og for eksempel i samarbejde med private aktører – om at
komme med i forsøgsordningen ved at indsende forslag til projekter.
Der vil blive udvalgt op til 10 forsøgsprojekter, som bliver realiseret. Ansøgninger om forsøg vil blive behandlet i og vurderet af arbejdsgruppen og
forelagt regeringen, inden miljøministeren meddeler tilladelse efter den nye
forsøgshjemmel.
Arbejdsgruppen består af Erhvervs- og Vækstministeriet, Miljøministeriet,
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter samt Økonomi- og Indenrigsministeriet.
Forsøgsordningen gennemføres ved en lov, der forventes vedtaget ved årsskiftet 2014/2015. KL har netop afgivet høringssvar til loven, se bilag 2
Ansøgning
Ansøgningsskema med konkret forslag skal være modtaget senest den 15.
januar 2015 for første runde og 1. maj 2015 for anden runde. Der gennemføres altså to ansøgningsrunder med mulighed for 5 projekter i hver.
Forsøgsansøgningerne, der skal være godkendt af kommunalbestyrelsen,
indsendes til Naturstyrelsen, der koordinerer behandlingen af de enkelte
ansøgninger. Det er op til kommunerne selv at beslutte, på hvilken måde de
enkelte forsøg beskrives, afgrænses og i hvilket omfang andre aktører inddrages. Det er således muligt at vedlægge bilag til ansøgningsskemaet, der
nærmere beskriver forsøgene.
Projekterne vil blive sendt i høring hos berørte myndigheder, og den endelige udvælgelse af forsøgsprojekter forventes at ske i henholdsvis foråret
2015 og sommeren 2015.
Herefter udarbejder de udvalgte kommuner – afhængig af projektets karakter – det nødvendige plangrundlag efter planlovens regler, miljøvurdering,
samt meddeler eventuelle tilladelser til de udvalgte forsøgsprojekter.
Alle forslag til faciliteter eller anlæg, der kan styrke kyst- og naturturismen
er velkomne.
Afgørende for, om et forsøg vil blive anset som ét projekt er, at der er tale
om et fysisk eller funktionelt/tematisk sammenhængende projekt eller et
projekt, hvor der er en klar turistmæssig sammenhæng mellem anlæg på
flere adskilte lokaliteter
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Eksempler på ansøgningsprojekter
Kommunerne kan med den nye forsøgshjemmel ansøge om godkendelse af
byggeprojekter som f.eks. et område med kajakshelters, badebroer og badeog kuranstalter, besøgscentre, hvor man kan få indblik i områdets unikke
natur og kulturhistorie el. lign. Det kan f.eks. være etablering af bedre toiletfaciliteter, iskiosker eller caféer og lignende. Større projekter kunne være
hoteller med mulighed for bade- og aktivitetsfaciliteter udenfor sommersæsonen, tennisbaner m.v., samt øget tilgængelighed til stranden via træstier og
trapper.
Forsøgsordningen giver, som tidligere fremhævet, muligheder for godkendelse af forsøg både inden for egen kommune og for flere kommuner i fællesskab. Kommunerne kan således slå sig sammen om større projekter, der
strækker sig over kommunegrænsen. Eksempelvis vil en sti langs kysten
gennem flere kommuner med shelters indpasset i landskabet med anden
bebyggelse kunne udgøre et projekt.
Der kan også være tale om en campingplads, eller et feriecenter, der drives
som § 1, stk. 4 virksomhed efter sommerhusloven (f.eks. hotel eller kursusvirksomhed mv.) med aktiviteter, der rækker ind over kommunegrænsen,
f.eks. golfbaner, rideaktiviteter, put and take fiskeri o. lign., som placeres i
tilknytning til andre turismemæssige aktiviteter såsom sommerhusområder,
campingpladser o. lign.
Se eventuelt Inspiration til konkrete projekter i Vejledning for ansøgning for forsøgsordningen for kyst- og naturturisme, hvor konkrete nationale og internationale
projekter bliver præsenteret. Se vejledningen her.
Det vil være en grundlæggende forudsætning, at forsøgene ikke tilsidesætter
uomgængelige hensyn såsom grundlovsbestemmelser, internationale forpligtelser (EU-regler mv.), borgernes (rets)sikkerhed og den private ejendomsret. Derudover gælder, at forsøgsordningen ikke åbner mulighed for at fravige regler i naturbeskyttelsesloven om beskyttede naturtyper eller bestemmelser i fredningsafgørelser. Ordningen omfatter heller ikke mulighed for at
fravige andre regler i Miljøministeriets lovgivning eller i øvrige ministeriers
lovgivning, herunder i skattelovgivningen.
Se mere om forsøgsordningen på Naturstyrelsens hjemmeside her.
Evt. spørgsmål kan rettes til:
 Naturstyrelsen v. kontorchef Holger Bisgaard på tlf. 72 54 47 24.
 Miljøministeriet v. kontorchef Pia Holm Nielsen på tlf. 22 89 40 70
 Turismerelaterede spørgsmål kan rettes til Erhvervs- og Vækstministeriet v. kontorchef Troels Blicher Danielsen på tlf. 91 33 72 54.
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