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Høring over udkast til bekendtgørelse om krav til ansøgning om tilladelse til udfø-

relse af kystbeskyttelsesforanstaltninger 

 
Dansk Erhverv har den 29. juni modtaget ovennævnte udkast til bekendtgørelse i høring, og vi 

skal hermed komme med vores bemærkninger.  

 

Dansk Erhverv er Danmarks største erhvervsorganisation for turisme- og oplevelsesvirksomhe-

der, og repræsenter således hele turismens værdikæde, herunder hoteller, feriehusudlejningsbu-

reauer, detailhandel, restauranter, attraktioner, konference- og eventarrangører, camping, trans-

portfirmaer og mange flere.  

 

Generelle bemærkninger 

Dansk Erhverv kvitterer for, at der i lovændringen er fokus på omkostningseffektiv og helhedsori-

enteret beskyttelse mod oversvømmelse og erosion i udsatte kystområder. Det til trods, er det be-

klageligt, at kystudvikling ikke nævnes, da et tæt samspil med kystudvikling er en vigtig del af 

fundamentet i en omkostningseffektiv og helhedsorienteret sikring af de danske kyster.  

 

I dag tænkes kystsikringen de fleste steder udelukkende som en teknisk udfordring. Ved at sam-

tænke de tekniske kystbeskyttelsesanlæg med kystudvikling opstår der nye rekreative muligheder 

til gavn for landdistrikter, borgere og turister. Rekreative anlæg i forbindelse med kystsikring kan 

tiltrække turister, skabe bosætning samt omsætning og arbejdspladser hos de lokale erhvervsdri-

vende. Samtænkning af kystsikring og kystudvikling bidrager til yderligere beskyttelse af de dan-

ske kyster, fordi der skabes rekreative kystoplevelser, hvor der alligevel skal bygges kystbeskyt-

telse. Dette mindsker totaltaftrykket på de danske kyster, herunder de jomfruelige kyststræknin-

ger.  

 

Omkostningseffektiv og helhedsorienteret kystbeskyttelse skal indtænke kystudvikling. Med en  

relativt beskeden medinvestering kan tekniske kystsikringsanlæg få rekreativ eller oplevelses-

mæssig værdi, og bidrage til helheden i kommuner og regioners udviklingsplaner for rekreative 

områder, turisme og bosætning. Kystudvikling skal indtænkes i nyetablering såvel som i renove-

ring og opgradering af kystbeskyttelsesforanstaltninger, og ansøgere skal gøres opmærksomme på 

de muligheder der foreligger i dette i forbindelse med rekvirering af ansøgningsskema.  
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Specifikke bemærkninger 

Ansøgningsskemaets sektion D omfatter projektets indvirkning på miljøet. Sektionen mangler en 

opfordring til at inkludere oplysninger, der vedrører det oplevede miljø, herunder om projektet vil 

begrænse menneskers adgang til kystområdet eller, i modsat fald, gøre kystområdet mere tilgæn-

geligt. Alternativt kan der i sektion O opfordres til at tilføje sådanne oplysninger.  

 

Dansk Erhverv står naturligvis til rådighed for at uddybe ovenstående høringssvar. 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Kirstine Tolstrup Nielsen 

Politisk konsulent 

 

 

 


