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1. december 2014 

Folketingets Miljøudvalg har i brev af 28. november 2014 stillet følgende 

spørgsmål nr. 18 (L 70), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske 

fra Lisbeth Bech Poulsen (SF). 

 

 

Spørgsmål nr. 18 (L 70) 

Vil regeringen efter forsøgsperioden fremlægge forslag om at fjerne 

dispensationsmuligheder til fordel for automatisk godkendelse? Hvilke 

overvejelser har regeringen vedrørende permanente lempelser i 

beskyttelseslovgivningen, og hvilke succeskriterier vil regeringen anvende i den 

forbindelse? 

 

 

Svar 

Regeringen har alene taget stilling til at igangsætte forsøgsordningen, og at den 

evalueres efter 5 år. 

 

Regeringen har endvidere udvidet Dialogforum om turismeplanlægning og 

dialogforummet mødes regelmæssigt for at drøfte generelle problemstillinger 

vedrørende barrierer og muligheder i den fysiske planlægning for turisme. 

 

Herudover har regeringen igangsat et udvalgsarbejde om rammerne for 

kommunernes fysiske planlægning med udgangspunkt i KL’s eksempelkatalog 

”Barrierer for vækst i den fysiske planlægning”. I udvalget deltager KL, 

Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Erhvervs- og 

Vækstministeriet, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Miljøministeriet 

som formand. Udvalget kan på baggrund af analyserne komme med forslag til evt. 

ændringer af relevante regler og administrativ praksis. Forslagene skal samtidig 

opretholde et højt niveau for varetagelse af overordnede samfundsmæssige 

hensyn, herunder natur- og miljøbeskyttelse. 

 

Udvalgsarbejdet skal blandt andet omfatte en analyse af kystzone- og 

strandbeskyttelseslovgivningen med fokus på balanceringen mellem ønsket om 

fremme af kyst- og naturturisme og samtidig hensyntagen til miljøet. Udvalget skal 

aflevere sine forslag senest den 1. marts 2015.  

 

Det er også for tidligt at sige noget nærmere om, hvilke initiativer, dette arbejde vil 

give anledning til.  
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