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Indledning
Danmarks kyster er meget dynamiske, og udgør et værdifuldt element i den danske natur. Strande og kystlandskaber er derfor attraktive naturresurser for befolkningen, landliggere og turisme mht. bebyggelse og
rekreativ udnyttelse, og er derfor under konstant pres fra såvel land- som søsiden.
Odsherred har en relativ lang kyststrækning i forhold til kommunens størrelse (160 km). Kyststrækningen
mod øst (Isefjord) er et fjordlandskab, der ikke undergår de store naturpåvirkede forandringer. Stigende
oversvømmelsesrisici som følge af klimaændringer kan alligevel tænkes at medføre ønsker om kystsikringsanlæg i form af f.eks. digeanlæg.
Kystlandskabet mod nord og vest er i modsætning til fjordkysten mere eksponeret for naturens kræfter,
og fremstår derfor i en mere dynamisk og til tider dramatiske naturtilstand. Netop disse forhold gør kystlandskabet unikt, men det er også den dynamisk natur, der medfører problemer for beboerne på kysten i
form af kysterosion og oversvømmelser.
Langs over en tredjedel af kommunens 160 km kyststrækning ligger der sommerhuse, hvilket medfører et
ønske fra berørte lodsejere om at beskytte deres ejendom. Dette er oftest i direkte modstrid med hensynet til de natur- og landskabelige værdier, og det er derfor en kompliceret opgave for de berørte myndigheder, at foretage en prioriteret afvejning af de enkelte hensyn.
Med henblik på at bevare kystresursen er kystområdet underlagt en række love, planlægningsdirektiver og
restriktioner, men netop fordi kysten udgør en overgangszone mellem land og hav, er der ikke altid klar
afgrænsning mellem de forskellige bestemmelser og hvem der er den administrerende myndighed.
Dette administrationsgrundlag er en gennemgang af de vilkår, retningslinier og politikker, som byrådet ønsker, at sagsbehandlingen af kystbeskyttelseslovens bestemmelser skal følge.
Grænsen mellem myndighedernes opgavefordeling indenfor kystsikring synes ikke altid lige gennemskuelig.
I en typisk ansøgningssag inddrages f.eks. både Kystdirektoratet, miljøcentret og kommunen. Det er derfor
vigtigt altid at iagttage de såkaldte specialitetsprincipper: (1) Det organisatoriske specialitetsprincip – En
myndighed skal afholde sig fra at varetage hensyn/opgaver, som ved lov er henlagt til en anden myndighed og (2) Det materielle specialitetsprincip – Myndighederne skal begrænse sig til at iagttage de hensyn,
der er omfattet af den lov, som er hjemmelsgrundlaget for den konkrete afgørelse.
Formålet med udarbejdelsen af dette administrationsgrundlag er følgelig også at definere og beskrive,
hvorledes forvaltningen (Natur og Miljø) skal forholde sig i sager om kystbeskyttelse. Dokumentet kan derfor betragtes som et kvalitetsstyringsdokument til sikring af en korrekt sagsbehandling.
Endvidere tjener dokumentet som oplysningskilde for borgere i forhold til de generelle regler på kystsikringsområdet.
Ved godkendelsen af dette administrationsgrundlag bemyndiger Byrådet Natur og Miljø til at agere inden
for de retningslinier, der fremgår af grundlaget.
Administrationsgrundlaget vil blive taget op til revision efter behov.
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Lov- og regelgrundlag
I Danmark er det kystgrundejeren selv, som er ansvarlig for sikring af sin ejendom imod eventuel kysterosion, og grundejeren skal selv bekoste opførelse af eventuelle kystsikringsanlæg. Udførelse af en kystbeskyttelse reguleres af Kystbeskyttelsesloven, som trådte i kraft den 1. juli 19881, og som administreres af
Kystdirektoratet.
Formålet med kystbeskyttelse er – jf. lovens § 1 - at beskytte mennesker mod oversvømmelser samt ejendom mod oversvømmelser og nedbrydning fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet. Dette formål
varetages ved en afvejning af følgende hensyn:
•
•
•
•
•
•
•
•

behovet for kystbeskyttelse,
økonomiske hensyn,
kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og miljømæssige kvalitet,
kystlandskabets bevarelse,
naturens frie udfoldelse,
rekreativ udnyttelse af kysten,
sikring af den eksisterende adgang til kysten og
andre forhold af væsentlig betydning for kystbeskyttelse

Kystdirektoratet vil altid høre kommunen om evt. bemærkninger eller indvendinger imod et projekt forinden der træffes afgørelse, men i visse tilfælde vil kommunen skulle forholde sig aktivt i forhold til en ansøgning om kystbeskyttelse.

En eller flere enige grundejere
Hvis en grundejer ønsker at etablere kystbeskyttelse, skal ansøgning sendes til Kystdirektoratet.
Er der tale om flere grundejere, der er enige om, hvad der skal udføres, hvordan det skal vedligeholdes og
hvordan udgifterne skal fordeles, skal ansøgning ligeledes sendes til Kystdirektoratet.
Kystdirektoratet afgør disse ansøgninger i henhold til § 16 i kystbeskyttelsesloven. Denne paragraf tager
alene stilling til, om der må kystbeskyttes eller foretages ændringer i terrænet, og åbner således ikke mulighed for at pålægge eller fordele udgifter i forbindelse med anlæg eller vedligeholdelse af kystbeskyttelsen.
Hvis der bliver givet tilladelse, udstedes tilladelsen som hovedregel til kystgrundejeren. Tilladelse vil være betinget af overholdelse af visse vilkår, og grundejeren skal lade nogle af vilkårene tinglyse på ejendommen.

1

Når der i dette dokument henvises til ’lovens §…’, menes lov nr. 108 af 5. marts 1988 om kystbeskyttelse som ændret ved § 96 i lov nr. 9 af 3. januar 1992 om naturbeskyttelse, lov nr. 469 af 10. juni 1997 om ændring af lov om
kystbeskyttelse, § 54 i lov nr. 145 af 25. marts 2002 om ændring af forskellige love som følge af sammenlægningen af
de bornholmske kommuner, § 1 i lov nr. 581 af 24. juni 2005 om ændring af lov om kystbeskyttelse, forskellige love
om digeanlæg, lov om havne, lov om luftfart og lov om færgefart og lov nr. 311 af 19. april 2006 om ændring af lov
om kystbeskyttelse.
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Flere enige/uenige grundejere
Efter kystbeskyttelseslovens § 1 a stk. 2 kan Byrådet efter anmodning beslutte, at der skal udføres kystsikring.
Forløbet af en sådan sag er fastlagt i lovens §§ 2 - 10 og yderligere beskrevet i ’Vejledning om lov om
kystbeskyttelse’.
Det er kommunen, som er den drivende kraft i projekt- og sagsforløbet. Kystdirektoratet kan i sagens indledende faser, hvis kommunen ønsker det, fungere som kommunens rådgiver.
Kystdirektoratet kan dog ikke forestå decideret projektrådgivning, men alene knytte tekniske kommentarer til de fremlagte projekter.
Det afgørende er, at kommunen dels kan pålægge, at der udføres kystbeskyttelse, og dels afgøre hvordan
udgiften dertil skal fordeles (såfremt projektet gennemføres – se mere nedenfor).
Det endelige projekt skal forelægges Kystdirektoratet til behandling efter lovens § 16.
Fælles for alle kystbeskyttelsessager er, at det som hovedregel er den, som får gavn af kystbeskyttelsen,
der betaler, og at Kystdirektoratet efter lovens § 16 afgør, om der kan gives tilladelse til kystbeskyttelse.
Dette gælder, hvad enten sagen er startet efter lovens § 1 a eller § 16.

Kystsikring på kommunens initiativ
Odsherred Kommune har mulighed for af egen drift at træffe beslutning om udførelse af en kystsikring efter lovens § 1 a. Det er dog en mulighed, der kun vil blive bragt i anvendelse i ganske særlige tilfælde, og
kun i forbindelse med sikring af større bymæssig bebyggelse.

Opgaver
Som det fremgår af ovenstående, er det Kystdirektoratet, der giver den endelige tilladelse til udførelse af
et kystbeskyttelsesanlæg.
Kommunen skal dog alligevel forholde sig aktivt, idet kystsikringsanlæg oftest også skal myndighedsbehandles efter den lovgivning, som kommunen påser overholdelsen af (naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, samt VVM-bekendtgørelsen). Endvidere er der en generel interesse for Odsherred Kommune i
at bevare de natur- og landskabelige værdier, hvilket kommer til udtryk i de tilfælde, hvor kommunen
blot er høringspart.
Hvis der ikke kan træffes enighed om kystsikring blandt lodsejerne – hvorved kommunen overtager ’styringen’ af projektet - er der en række forhold, det er op til kommunen at bestemme.
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Sagsprocedure
Ansøger indsender en anmodning om etablering af kystbeskyttelse til kommunen med beskrivelse af den
ønskede foranstaltning. Anmodningen skal indeholde:
•
•
•

forslag til udstrækning,
en oversigt over de ejendomme som tænkes omfattet af foranstaltningen,
en begrundelse for ønsket om at etablere foranstaltningen.

Kommunen sender herefter forslaget til udtalelse hos Kystdirektoratet, og de lodsejere der ønskes inddraget. På DETTE grundlag beslutter Miljø- og Teknikudvalget, om sagen skal gå videre (fremmes) eller opgives. Afgørelse om at sagen ikke skal fremmes kan ikke påklages, med mindre det drejer sig om retlige
spørgsmål, jf. lovens § 18, stk. 3.
Fremmes sagen, udarbejdes et skitseprojekt med tilhørende økonomisk overslag. Projektet præsenteres
herefter på et borgermøde – hvor materialet er sendt ud med mødeindkaldelsen mindst 4 uger før borgermødet. Det står byrådet frit for at beslutte, om andre, f.eks. interesseorganisationer, skal have adgang til
mødet. Da Odsherred Kommune finder hensynet til offentlighedens ret til deltagelse i beslutningsprocesser særdeles vigtigt2, er møderne altid offentlige, og annonceres derfor mindst 2 uger før i Holbæk Amts
Venstreblad. Koordinationsudvalget for Sommerhusejere i Odsherred er høringsberettiget, og Danmarks
Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Grundejernes Landsorganisation og Fritidshusejernes Landsforening
kan altid påklage kommunens endelige afgørelse - jf. lovens § 18, stk. 2 – og vil derfor altid blive særskilt
inviteret til borgermøder.
På mødet redegøres for projektets indhold, herunder (de enkelte punkter beskrives nærmere i de følgende
afsnit):
1
2
3
4
5
6

Foranstaltningens udstrækning og opbygning – herunder graden af beskyttelse der opnås.
Hvordan projektet tænkes fremmet, herunder hvem der skal lede sagen og være ansvarlig for
fremdriften.
Projektets økonomi, herunder udgifter til anlæg og vedligeholdelse.
Finansiering og fordeling mellem de påtænkte bidragspligtige.
Om der skal foretages ekspropriationer for at gennemføre projektet.
Om der skal oprettes et kystlag til at forestå den fremtidige drift og vedligeholdelse.

Efter mødet beslutter Miljø- og Teknikudvalget, om projektet skal gennemføres, og i givet fald hvad der
skal laves, hvem der skal udføre det, og hvordan udgifterne skal fordeles.
Byrådet skal altså beslutte:
•
•
•

2

Om et projekt skal fremmes.
Om et projekt skal gennemføres.
Hvorledes udgifterne skal fordeles mellem lodsejerne.

Jf. Århus-konventionen.
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Hvilke projekter vil Odsherred Kommune søge fremmet og gennemført
Byrådet kan kun afvise at fremme en anmodning hvis:
•
•
•

Kystdirektoratet vurderer, at der ikke er behov for kystbeskyttelse,
tilkendegivelserne fra de berørte grundejere helt klart viser, at der ikke vil være fornøden opbakning til projektets gennemførelse,
projektet findes uforeneligt med hensynet til naturen, eller den kommunale planlægning for området.

I kommunens bedømmelse af hvorvidt et projekt skal fremmes/gennemføres iagttages derfor hensynet til
naturen og den kommunale planlægning. Dette med udgangspunkt i lovens formålsparagraf og den lovgivning kommunen i øvrigt skal respektere eller påse overholdelsen af (naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, Bek. nr. 408 af 01/05 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, Bek. nr. 1335 af 06/12 2006 om vurdering af visse offentlige
og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, mv.).
Odsherred Kommune har det overordnede synspunkt, at nødvendig kystbeskyttelse bør tillades, men ud fra
hovedbetragtningen – JO MINDRE JO BEDRE. Kommunen lægger i sin vurdering af et projekt derfor vægt
på:
•

at kystbeskyttelsen er nødvendig, dvs. hvor bygninger (eller andre lign. konstruktioner) er truede
inden for en tidshorisont af størrelsesordenen 25 år. Anlægsomkostningerne bør ikke overstige
værdien af det beskyttede.

•

naturbeskyttelsessynspunktet, herunder hensynet til den frie kystdynamik. Dette – da det er Odsherred Kommunes vision at bevare kommunens naturværdier, og da indgriben i den naturlige sedimenttransport kan forstyrre omkringliggende kyststrækninger negativt. Er der risiko for negativ
påvirkning af andre kyststrækninger, er sikring af disse en forudsætning for kommunens fremme af
projektet.

•

om projektet er en helhedsløsning for hele kyststrækningen, jf. ovenstående punkt,

•

kystbeskyttelsesanlæggets tekniske kvalitet, herunder om det gives en fremtræden, der er tilpasset det pågældende kystlandskabs visuelle karaktertræk,

•

at offentlighedens færdsel ikke hindres.

Forundersøgelser og projektering
Forinden der træffes endelig beslutning om enten sagens fremme eller gennemførelse, vil det oftest være
nødvendigt at få udført forundersøgelser og/eller skitseprojektering og økonomiske beregninger fra professionel rådgiver. Der stilles ikke formelle krav til kvaliteten, og kvalitetskravene må - under hensyn til
projektets størrelse og kompleksitet – vurderes fra sag til sag. Da ansøger eller lag selv pålægges at iværksætte de nævnte undersøgelser, jf. lovens § 1 a, stk. 3, skal kvalitetskravene af hensyn til udgifterne stå i
rimeligt forhold til sandsynligheden for endelig projektgennemførelse.
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Sagens ledelse
Byrådet er ansvarlig for at træffe beslutning om projektorganisationen. Styringen af sagen vil typisk blive
placeret hos Byrådet selv, evt. gennem en ekstern rådgiver, eller hos et lag.
Eksisterer der i forvejen et lag (f.eks. når sagen vedrører udvidelse eller ændring af et eksisterende dige),
placeres ledelsen hos lagets bestyrelse, medens ansvaret ved nyanlæg – hvis ikke ansøgerne selv kan etablere en styregruppe - placeres hos Byrådet.
Byrådet vil dog tidligst ’overtage’ projektledelsen, når der er truffet afgørelse om, at projektet skal
fremmes.

Udgiftsfordeling
I de tilfælde, hvor der ikke blandt de implicerede lodsejere kan opnås enighed om udgiftsfordelingen, skal
kommunen – som en del af den øvrige projektsagsbehandling - træffe afgørelse om udgiftsfordelingen.
Bidragsstørrelsen til kystsikring afhænger som regel af nytten (beskyttelsen), men også rekreative goder
kan have indflydelse. Hvis der fx dannes en badestrand som følge af et kystsikringsanlæg, kan også lodsejere der ellers ikke nyder beskyttelse af anlægget have nytte af projektet.
I sager om kysterosion, vil grundlaget for bidragspligten, være de ejendomme der er direkte truede. Den
enkelte ejendoms bidragsandel fastsættes som udgangspunkt i ejendommens del af den beskyttede kysts
samlede længde.
I tilfælde hvor kystsikringsanlæg beskytter mod oversvømmelse, bestemmes udgiftsfordelingen efter terrænkote. I Odsherred Kommune betragtes de ejendomme der ligger helt eller delvist under kote 1,90 at
være bidragspligtige uanset afstand til kysten.

Ekspropriation
Ved manglende overenskomst mellem ejerne af de ejendomme, hvor et anlæg skal placeres, eller som det
i øvrigt er nødvendigt at råde over, kan Byrådet foretage ekspropriation med hjemmel i lovens § 6.
Udgifterne til den erstatning, de berørte lodsejere har krav på iht. grundlovens § 73, tillægges de samlede
projektudgifter.

Kystsikringslag
Af hensyn til den fremtidige vedligeholdelse af et tilladt kystsikringsanlæg, kan det være hensigtsmæssigt
at oprette et lag, som de bidragsydende ejere skal være medlem af. Byrådet kan efter lovens § 7 beslutte,
at der under byrådets tilsyn oprettes et lag. Byrådet udfærdiger en vedtægt for laget, der indeholder regler for lagets styrelse og udførelsen af lagets opgaver, herunder vedligeholdelse af udførte anlæg og udførelse af løbende foranstaltninger. Vedtægten tinglyses for lagets regning på de ejendomme der tilhører
laget.
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Odsherred Kommune anser kystsikringslag som den bedste løsning til varetagelse af anlæggets vedligeholdelse. I modsætning til eksempelvis en grundejerforeningen, er det sikkert, at alle medlemmer har en naturlig interesse i anlæggets drift.
Alternativt kan byrådet beslutte at påtage sig administrationen (men ikke den økonomiske byrde) af kystsikringsanlægget. Dermed får den tekniske forvaltning det direkte (ikke blot tilsynsmæssige) ansvar for aktiviteterne. Dette er dog ikke en mulighed Odsherred Kommune normalt vil bringe i anvendelse.
Oprettes et lag ved byrådets beslutning, undergives laget byrådets tilsyn. Der er tale om både et teknisk
og økonomisk tilsyn.
Det tekniske tilsyn skal sikre, at anlæggene stedse er i forskriftsmæssig stand, og at lagets bestyrelse i det
hele varetager de opgaver, som det påhviler laget at løse. Der må nødvendigvis tillige føres et økonomisk
tilsyn, da det er byrådet der bestemmer, hvilke bidrag der skal udredes til dækning af lagets udgifter, jf.
lovens § 13, stk. 1. Byrådet skal derfor have et godt kendskab til lagets regnskabsføring.

Høringssvar
I forbindelse med behandling af ansøgninger hører Kystdirektoratet en række instanser, herunder; miljøcentre, kommuner, Skov- og Naturstyrelsen, Farvandsvæsenet, Fiskeriinspektionen, samt andre i det omfang de vil blive berørt af kystbeskyttelsen.
Odsherred Kommune har dermed altid muligheden for at fremkomme med bemærkninger til et projekt, og
kommunens høringssvar vil altid afspejle synspunkterne beskrevet i afsnit ’Hvilke projekter vil Odsherred
Kommune søge fremmet og gennemført’.

VVM
For overskuelighedens skyld skelnes her mellem kystsikringsanlæg, der ønskes placeret landværts henholdsvis søværts dagligvandlinjen. Kommunen er kun myndighed mht. VVM på de landværtsbeliggende anlæg.

Landværts dagligvandlinjen
Kystanlæg der ønskes anlagt inden for dagligvandlinjen er omfattet af bilag 2 i ’Bek. nr. 1335 af 06/12
2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning’, og skal derfor anmeldes til kommunen med henblik på udarbejdelse af en VVM-redegørelse.
Undtaget fra VVM-redegørelse er vedligeholdelse og genopførelse af eksisterende anlæg, men arbejdet
skal stadig anmeldes til kommunen. For at kommunen kan vurdere, om der er tale om vedligeholdelse eller genopførelse, skal det fremsendte projekt vedlægges fyldestgørende redegørelse og dokumentation for
det eksisterende kystanlægs oprindelige udformning. Dette for at undgå uhensigtsmæssig udvidelse af eksisterende anlæg.
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VVM-redegørelsen skal foretages så tidligt i ansøgningsprocessen som muligt. Dette for ikke unødigt at anvende tid og penge til forundersøgelser og projektering, hvis det viser sig at projektet ikke kan virkeliggøres. Afhængigt af projektets karakter og omfang, skal ansøgningsmaterialet dog have en sådan karakter,
at der kan foretages den nødvendige VVM-redegørelse. Administrationen må i den konkrete sag vurdere,
om der skal fremsendes supplerende oplysninger.
Det tilstræbes, at foretage VVM-vurderingen umiddelbart efter at byrådet har besluttet at fremme projektet.

Søværts dagligvandlinjen
Anlæg der ønskes placeret uden for dagligvandlinjen er omfattet af Bek. nr. 809 af 22/08 2005 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet (VVM), og skal derfor vurderes af
Kystdirektoratet.

Internationale beskyttelsesområder (NATURA 2000)
Forinden der træffes afgørelse om tilladelse til kystsikringsanlæg efter kystbeskyttelsesloven, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre projekter, herunder tidligere gennemførte projekter, væsentligt kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde eller visse arter, som er udpeget i medfør af ’miljømålsloven’. Bestemmelserne er lovfæstet i ’Bek. nr. 874 af 2. september 2008 om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet’.
Koordineringen af denne vurdering varetages af Kystdirektoratet, men kommunen vil altid blive hørt i sagen. Under hensyn til resurser og kompetencer, vil Natur og Miljø vurdere projektet i forhold til ’Bek. nr.
408 af 01/05 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter’.
Ligger det uden for administrationens formåen at redegøre for projektets eventuelle påvirkninger, henstilles det til Kystdirektoratet, at pålægge ansøger selv at fremskaffe den fornødne dokumentation.
I praksis vil de vurderinger, der skal foretages i forhold til de internationale beskyttelsesområder indgå
som en del af VVM-redegørelsen.

Tilsyn, håndhævelse og straf
Bliver kommunen opmærksom på et ulovligt forhold, besigtiges forholdene forinden sagen videresendes –
med evt. bemærkninger - til rette myndigheder. Dette er hensigtsmæssigt, da kommunen med sin reakti-
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onshastighed3 dermed kan mindske de uoprettelige skader på naturværdierne, som anlægsarbejder kan
medføre.
Jf. de i indledningen omtalte specialitetsprincipper må kommunen ikke foretage sagsbehandling i sager,
hvor kommunen ikke er ressortmyndighed. Når kommunen foretager ovennævnte besigtigelser og anmeldelser, er det derfor oftest som almindelig sagspart for at sikre kommunens interesse i kyststrækningernes
natur- og landskabsværdier. Undtaget er visse sager om VVM, hvor kommunen selv er myndighed (se næste
afsnit).
I alle andre sager har kommunen ingen juridiske beføjelser til at håndhæve lovgivningen for kystsikringsanlæg.

VVM
Som skrevet i afsnittet om VVM, skal kystsikringsanlæg på landsiden af dagligvandlinjen anmeldes til
kommunen. I henhold til § 13 stk. 1 i Bek. nr. 13354 straffes med bøde den, der (1) undlader at indgive
skriftlig anmeldelse til byrådet, eller (2) påbegynder et anmeldt anlæg før byrådet har truffet afgørelse.
Bliver administrationen opmærksom på et ulovligt påbegyndt arbejde, tages initiativ til at bringe forholdene i orden efter retningslinjerne i ’Administrationsgrundlag for tilsyn og håndhævelse’.
Fortsættes arbejdet, og kan det uden rimelig tvivl sandsynliggøres, at bygherre handler i ond tro, politianmeldes det ulovlige forhold.

Naturbeskyttelseslovens § 3
Bliver kommunen opmærksom på et forhold i strid med naturbeskyttelseslovens § 3 (beskyttede naturtyper), vil forholdene søges lovliggjort efter denne lovs bestemmelser, samt de retningslinjer der følger af
’Administrationsgrundlag for naturbeskyttelsesloven’ vedtaget af Miljø- og Teknikudvalget d. 15. februar
2007.

Kystsikringslag
Som beskrevet tidligere fører kommunen tilsyn med lag oprettet ved byrådets beslutning.
Hvert år inden den 1. oktober fastsætter byrådet, hvilke bidrag de enkelte bidragspligtige ejendomme
skal udrede til laget. Bidragene tillægges udpantningsret. For bidragene haves pante- og fortrinsret i
ejendommen som for kommunale ejendomsskatter, jf. lovens § 13.

3

Kommunens reaktionshastighed må antages at være betydelig hurtigere end fx Kystdirektoratets, der som hjemmehørende i Lemvig, ikke har mulighed for fysisk tilstedeværelse i akutsager.
4

’Bek. nr. 1335 af 06/12 2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af
lov om planlægning’
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Klage
Klager over afgørelser vil administrativt blive videresendt til rette klagemyndighed. Hvis forvaltningen finder særlig anledning hertil, vil sagen blive forelagt Miljø- og Teknikudvalget inden videresendelse. Udvalget vil i alle tilfælde blive orienteret om eventuelle klagesager.
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