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Høringssvar til forslag om ændring af planloven
(Forebyggelse af skader ved oversvømmelse eller erosion og mulighed for at etablere
kystbeskyttelsesanlæg uden tilvejebringelse af en lokalplan)

Byplanlaboratoriet takker for muligheden for at kommentere forslaget om at tilpasse
planloven til fremtidens havstandsstigninger og erosion. Kommuneplankataloget og
lokalplankataloget foreslås udvidet med bestemmelser om afværgeforanstaltninger og
kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for udpegning af områder, der vil blive
udsat for oversvømmelse og erosion.
I Byplanlaboratoriet hilser vi dette forslag velkomment – og vi hæfter ved at kommunerne
bliver pålagt at redegøre for sammenhængen med kommuneplanlægningen i andre
kommuner, for så vidt angår afværgeforanstaltninger. På baggrund af tidligere erfaringer
foreslås det desuden at der kan dispenseres fra lokalplankravet, hvis der foreligger særlige
omstændigheder. Det giver også god mening, hvis værdier og bebygget miljø er akut truet,
men man skal være opmærksom på at det ikke bliver en glidebane. Vi hæfter os også ved
det positive i at kommunerne får stillet en risikoanalyse til rådighed fra kystdirektoratet og
en vejledning med eksempler fra erhvervsstyrelsen. Vi bidrager gerne til at udbrede viden
Vi savner dog en overordnet strategi – og vil anbefale at de gode initiativer følges op med
planer og udmeldinger om serviceniveau og forventede vandstandsstigninger. Ellers kan
det være svært at finde et fælles niveau. Hvem skal bestemme, hvis det viser sig at 2 eller
flere nabokommuner er uenige?
Endelig bemærker vi os, at ændringerne i kystbeskyttelsesloven giver lodsejerne store
beføjelser og metodefrihed i forhold til privat kystsikring. Det kan i værste fald føre til
fejlinvesteringer og uhensigtsmæssige småbefæstelser af vores kystområder. For at undgå
det er det vigtigt at fastholde en praksis hvor kommunerne kan håndhæve landskabelige og
planmæssige hensyn.
Byplanlaboratoriet ser ændringerne i planloven som en nødvendig tilpasning, som vi kan
bakke op om. På kommune- og lokalplanniveau sker der med disse ændringer en justering,
der gør planloven tidssvarende. Men der vil stadig være behov for udmeldinger om fælles
sikringsniveau og fastholdelse af de landskabelige værdier på tværs af kommunegrænser.
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