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Forord
Grundig og sammenhængende planlægning skal danne grundlag for den fremtidige udvikling i de
kystnære kommuner. Det blev slået fast af miljøminister Hans Chr. Schmidt, da han besøgte i
kommuneforeningerne landet over i foråret 2002. Samtidig skal der skabes rammer for en mere
smidig og hurtig behandling af sager om byudvikling indenfor 3 km kystnærhedszonen.
Der har lokalt været en opfattelse af, at der var tale om en forbudszone og ikke en planlægningszone. Samtidig har en del udkantskommuner med attraktive kyststrækninger udtrykt ønske om at anvende disse områder til at tiltrække investeringer og gode skatteydere gennem at bygge boliger eller
udlægge områder til erhverv og andre aktiviteter.
Der skal være en afbalanceret udvikling i Danmark. Folk skal sikres gode og ligelige levevilkår,
uanset hvor i landet de bor. Derfor skal alle områder være attraktive for bosætning og erhvervsudvikling. Den fysiske planlægning skal bidrage til at udvikle byerne og de omgivende landområder.
Miljøministeren inviterede derfor Ringkøbing Amt, kystkommunerne i amtet - Egvad, Holmsland,
Lemvig, Ringkøbing, Skjern, Struer, Thyborøn-Harboøre, Thyholm, Ulfborg-Vemb og Vinderup,
Skov- og Naturstyrelsen og Landsplanafdelingen til at diskutere, hvordan man i kystkommunerne
kan planlægge for byudvikling i kystnærhedszonen uden at gå på kompromis med de landskabelige
og miljømæssige hensyn, som er baggrunden for planlovens bestemmelser.
Det har været en konstruktiv og spændende debat, som er beskrevet i dette arbejdsnotat. Hovedpunkter i debatten har været:
• Det er vigtigt med en åben dialog mellem myndigheder og andre interesseparter
• Kystnær byudvikling skal ske i forhold til byens struktur og bysamfundets skala
• Ønskerne om benyttelse og beskyttelse skal afvejes i en åben proces
• Flere af de eksisterende sommerhusområder har brug for et kvalitetsløft
• Ferie- og fritidsanlæg skal placeres efter sammenhængende regionale overvejelser
Det er mit håb, at arbejdsnotatet kan inspirere planlæggere i deres arbejde for udviklingen af kystnære bysamfund.
Juni 2003
Niels Østergaard
Landsplanchef
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Resumé
Teknikere fra Ringkøbing Amt og de 10 kystkommuner i amtet, Skov- og Naturstyrelsen og Landsplanafdelingen har siden sommeren 2002 deltaget i et dialogprojekt om hvilke principper, der kunne
lægges til grund for arbejdet med en bedre planlægning for byudvikling i de kystnære områder.
Deltagerne i projektet ses i bilag 1.
Dialogen har været fokuseret på ønsket om at klargøre, hvordan der kan og bør planlægges for byudvikling i de sårbare og naturskønne kystområder, og hvilke principper der skal ligge til grund for
planlægningen.
Der har i en møderække fra sommeren 2002 til foråret 2003 været en konstruktiv dialog, og møderne har generelt set været præget af vilje til at pege på en række elementer, som indgår i god planlægning i de kystnære områder:
•

Grundig og sammenhængende planlægning kræver en afvejning af de mange og ofte forskelligt
rettede interesser i kystområdernes udvikling. Det handler om at finde balancen mellem en nødvendig og ønskelig udvikling af alle kommuner og en samtidig beskyttelse af naturværdierne i
de kystnære landskaber.

•

Som udgangspunkt skal strandbeskyttelses- og klitfredningslinien respekteres. Men der skal i
enkeltstående tilfælde på baggrund af grundig lokal planlægning være mulighed for en afrunding af de eksisterende, mindre bysamfund, især bag den eksisterende bebyggelse.

•

Grundig og sammenhængende planlægning kræver en regional rollefordeling mellem amtets bysamfund. Det kræver indsigt i og forståelse af det samfund, der planlægges for. Dette indebærer
bl.a. en vurdering af den eksisterende rummelighed og af det reelle behov for udbygning. Centralt står forståelsen af bysamfundet – kulturhistorisk, landskabeligt, størrelsesmæssigt – hvordan den ønskede og nødvendige udbygning bedst muligt kan indpasses i det eksisterende samfund og landskab.

•

Kommunerne har med kommuneplanstrategien fået et nyt redskab til at arbejde strategisk og visionært med udviklingen i kommunen – herunder betydningen af kystlandskaberne.

I dialogen har diskussionen været centreret omkring en række typiske problemstillinger, mens andre
emner er udeladt (for eksempel: vindmøller, tekniske anlæg, råstofindvinding). I det følgende beskrives de diskuterede principper for de emner, som hovedsageligt har været i fokus:
De værdifulde kyststrækninger
Andre kyststrækninger
Paradigma for god byplanlægning
De små landsbysamfund
De mellemstore bysamfund
De store bysamfund
Sommerhuse
Ferie- og fritidsanlæg
Kommuneplanstrategi
Planlægningsproces
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De værdifulde åbne kyststrækninger

Kysterne og deres natur- og landskabsværdi skal bevares. Områdernes karakter skal beskyttes, ikke
mindst de uberørte kyststrækninger og de helt kystnære dele. De åbne kystnære landskaber skal
fastholdes som landskabelige helheder og fortsat udgøre væsentlige natur og landskabsressourcer og
være attraktive til rekreative formål.
Målet er, at der kun undtagelsesvist, og hvor det er absolut nødvendigt bruges arealer indenfor de
kyststrækninger, som amtsrådet har udpeget som værdifulde og åbne kyststrækninger. Strandbeskyttelses- og klitfredningslinien skal respekteres fuldt ud på disse strækninger.
Man skal friholde områder, som udgør en helhed sammen med de tilgrænsende vandområder, større, bagvedliggende, uforstyrrede landskaber og fredede områder. I arbejdet bør indgå en konkret
vurdering af landskab, natur, kulturhistorie og rekreation for de enkelte lokaliteter. Det gælder også
beskyttelse af det vilde plante- og dyreliv og deres levesteder, karakteristiske kystlandskaber og bebyggelser, geologiske interesseområder, værdifulde kulturmiljøer mv.
En konkret udpegning af de åbne kyststrækninger med regional værdi bør foretages gennem regionplanlægningen.
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Andre kyststrækninger

Aktivitet og udvikling indenfor kystnærhedszonen skal som hovedregel henvises til de eksisterende
byer.
For kyststrækninger, som ikke er udpeget som særligt værdifulde eller åbne kyststrækninger, kan en
begrænset udvikling ske gennem en afvejning af beskyttelses- og benyttelsesinteresserne i hvert enkelt tilfælde.
På strækningerne skal strandbeskyttelses- og klitfredningslinien som udgangspunkt respekteres.
Gennem den fysiske planlægning for kystnærhedszonen skal der sikres en kvalitetsbetonet udvikling, hvor der sker en fornuftig afvejning mellem nødvendige aktiviteter og natur- og landskabshensyn.
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Paradigma for god byplanlægning

Den gode planlægning tager udgangspunkt i det samfund, som der planlægges for. Der kan således
opstilles et paradigma for hvilke analyser der bør gennemarbejdes i forbindelse med byplanlægningen. Paradigmaet vil kunne anvendes uanset størrelsen på bysamfundet – men den konkrete vurdering må afhænge af det konkrete samfund, som der planlægges for.
Paradigma for den gode byplanlægning:
1. Situationen i dag
• Kortfattet redegørelse om byen i dag , vigtigste data om bystørrelse og funktioner m.m., planskitse/situationsplan med indtegning af de afgørende strukturer/mønstre/funktioner og udviklingsretninger i byen
2. Registrering af begrænsninger/hensyn og problemer på planskitse
• Strandbeskyttelseslinien, andre beskyttelseslinier, regionplanens byvækstgrænser, ”Kulturhistoriske” strukturer og spor i landskabet, regionplanmyndighedens udpegning af områder og landskaber
med særlig landskabelig værdi.
3. Redegørelse for rummelighed
• Arealbogholderi i forhold til udbygningsbehov, udbygningsetaper – opdeling, omfordeling af byudviklingsarealer, argumentation
4. Ønsker, behov og argumentation
• Opstilling af ønsker (fx boligområder med attraktiv beliggenhed eller virksomhed med miljøprofil
med udsigt til § 3 område), Behov ”flere varer på hylden” m.m, argumentation (hensyn til institutions- og serviceud bygning, bedre/visuelt smukkere afslutning på bygrænsen mod det åbne land,
udnyttelse af herlighedsværdier (uden at ødelægge dem), perspektiver i byudviklingen.
• Indtegnet og skitseret med geografisk placering på planskitse med angivelse af antal, størrelse og
arealkrav.
• Overordnet angivelse af vej- og stibetjening af området
5. Vurdering af byudviklingsområdet med skitsemæssig indtegning af fx boligområdet (visuelt og
funktionelt)
•

Sammenhæng

I forhold til den eksisterende by(afgrænsning)
I forhold til kyst og landskab

•

Skala

I forhold til offentlighedens færdsel,
grønne områder
Skal byggeriet være højt/lavt
Skal byggeriet være tæt/åbent

•

Volumen

Hvor stort et omfang skal bebyggelsen have
Hvor store enheder skal arealet bebygges med
Hvor meget skal arealet opdeles, hvor store
enheder
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•

Profil

Sammenhæng med bysilhouet
Sammenhæng med kystlandskabsprofilen
Behov for landmarks/ identitetskabende anlæg

6. Etapeudbygning
•

Nødvendighed af etapeudbygning, etapens omfang, rækkefølge (indefra-og-ud eller afgrænsning
først og efterfølgende udfyldning), grøn byggemodning, bæredygtighed.

Der er tale om et procesforløb og ”den gode planlægning” er også en ”lokal” proces.
Processen skal gerne ende med et resultat, der reelt opfylder de lokale ønsker, de dokumenterede
behov og nødvendigheden for udvikling og kvalitet i respekt for de regionale og nationale beskyttelseshensyn.

Figur 1: Eksempel på
brug af paradigma. Analyse af Ringkøbing bys
struktur i forbindelse med
overvejelser om byudvikling
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De små landsbysamfund

Figur 2: Oddesund Nord,
Thyholm Kommune. Den
røde linie viser Strandbeskyttelseskommissionens
indstilling om nye linie,
mens de blå og gule linier
viser den hidtidige strandbeskyttelseslinie. Det skraverede område viser et eksempel på, hvor huludfyldning kunne ske.

I de små landsbysamfund, samlede bebyggelser og byer som er helt omfattet af kystnærhedszonen
og strandbeskyttelseslinien, skal der være mulighed for udvikling. Dette gælder eksempelvis bysamfund som Oddesund og Jegindø.
Det kræver stor omhu i planlægningen under hensyn til både det lokale miljø og det omgivende
landskab. Arbejdet foregår særligt på lokalplan niveau.
Kommunerne må vurdere det reelle behov og den eksisterende rummelighed indenfor den eksisterende struktur. Er der lommer hvor enkelte ejendomme kan passes ind og kan byen afrundes og
formgives. Huludfyldning og afrunding bliver nødvendige elementer i en sådan formgivning af udbygningen af det lille samfund. Små samfund udvikles med små skridt.
Principper for udviklingen af små bysamfund indenfor kystnærhedszonen:
1. Der skal være mulighed for en vis udvikling, også i små bysamfund.
2. Grundlæggende er strandbeskyttelses- og klitfredningslinien en forbudszone, der skal respekteres.
Men der skal i enkeltstående tilfælde på baggrund af grundig lokalplanlægning være mulighed for
en begrænset afrunding af de eksisterende, mindre bysamfund i beskyttelseszonen. Det vil især være
relevant i forbindelse med byudvikling bag den eksisterende bebyggelse, som huludfyldning ved
landsbyer, afgrænset i kommuneplanen, og ved havne.
3. Udbygningen skal være nænsom og med små skridt. Der skal tages udgangspunkt i de eksisterende
værdier, og der skal ses nøje på eksisterende rummelighed og bebyggelsesstruktur og på behovet for
udbygning.
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4. Lokalplaner skal være det regulerende instrument. De kan omfatte hele landsbyen sammen med den
ny bebyggelse. Planlægning, som følger principperne for god planlægning i kystområderne, skal
kunne foregå mere smidigt end hidtil, men under forudsætning af at gældende regler for procedure,
høring mv. overholdes. Jo mindre bysamfund, desto færre boliger og dermed smidigere proces. Skal
der planlægges for aktivitet i strid med principperne, kræver det større planovervejelser og kan dermed tage længere tid.

5

De mellemstore bysamfund

Figur 3: Torsminde er helt omgivet af både
kystnærhedszonen og det nye forslag til
strandbeskyttelseslinie. Det er et eksempel,
der understreger behov for fleksibilitet for at
sikre byen udviklingsmuligheder. Blå linie:
Kommissionens indstilling om klitfredning.
Rød linie: Kommissionens indstilling om
strandbeskyttelseslinie.

I de mellemstore byer vil der være eksempler på byer som er helt eller delvis omsluttet af kystnærhedszonen og som har forholdsvis store arealer beliggende indenfor strandbeskyttelselinien. I de 10
kommuner gælder dette eksempelvis byerne Thorsminde, og Hvide Sande, hvor udviklingen kun
kan foregå i kystnærhedszonen og undtagelsesvist indenfor strandbeskyttelseslinien.
Gennem udarbejdelsen af en helhedsplan eller en perspektivplan kan kommunen udlægge et rammeområde indenfor hvilket byen tillægges en vis udvikling. Hvis perspektivplanen rummer arealer
beliggende indenfor strandbeskyttelseslinien, vil kravene til nøje at vurdere den eksisterende bystruktur og det reelle behov for udbygning skærpes.
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Det kan bemærkes, at ministeren har tilkendegivet, at han ved udøvelsen af sin kompetence til at
ophæve strandbeskyttelseslinien vil være opmærksom på, at der kan være hensyn at tage til kommuner, hvor fastholdelsen af kystarealer i landzone giver særlige problemer.
I havnebyer med ældre industri- eller havneområder vil der også være mulighed for at arbejde med
at skabe nye bykvarterer ved omdannelse af eksisterende bygninger og områder til nye formål og
ved nybyggeri på det allerede eksisterende havne- og erhvervsarealer. Denne mulighed findes også i
de større byer.
Principper for mellemstore byer i kystnære områder
1. Mellemstore bysamfund er byudviklingsbyer, hvor der forventes en vis udvikling og en helhedsplan
for byens udvikling kan med fordel udarbejdes (strategi for udvikling).
2. Grundlæggende er strandbeskyttelses- og klitfredningslinien en forbudszone, der skal respekteres.
Men der skal i mellemstore kystbysamfund, som er begrænset væsentligt af beskyttelseslinierne, på
baggrund af grundig lokalplanlægning være mulighed for en begrænset udbygning indenfor beskyttelseszonen. Det vil især være relevant i forbindelse med byudvikling bag den eksisterende bebyggelse, som huludfyldning ved lommer i byen og ved havne.
3. Rummeligheden i eksisterende byområder skal undersøges og den konkrete udbygning skal passes
ind i bystrukturen.
4. Lokalplaner vil være det regulerende instrument. De kan omfatte større områder af byen. Planlægning som følger principperne for god planlægning i kystområderne skal kunne foregå mere smidigt
end hidtil, men under forudsætning af at gældende regler for procedure, høring mv. overholdes. Skal
der planlægges for aktivitet i strid med principperne kræver det større planovervejelser og kan dermed tage længere tid.
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De store bysamfund

Figur 4: Ide til afrunding af
Ringkøbing by med modificeret strandbeskyttelseslinie.
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I de større bysamfund, der helt eller delvis ligger indenfor kystnærhedszonen, er der mulighed for
en udvikling, som i højere grad er placeret bag strandbeskyttelselinien. I eksempelvis Ringkøbing
og Struer er byudviklingen planlagt bag strandbeskyttelseslinien.
Bystrukturelle årsager kan medvirke til, at man fraviger princippet om i kystnærhedszonen alene at
byudvikle bag eksisterende by, og derfor udvikler byen både bag ved og på siden af den eksisterende by. Som eksempel på bystrukturelle årsager kan nævnes Ringkøbing by, hvor den historiske bykerne ikke længere er centrum alene, og derfor marginal i forhold til byens funktioner. En fortsat
udvikling bag ud og væk fra bycentret kan medføre en ensidig udvikling, og derfor gøre det nødvendigt med udvikling, som afrunder byen til siderne. Et andet eksempel er Struer by, hvor byudviklingen på grund af byens geografiske beliggenhed nødvendigvis må blive i kystnærhedszonen.
Udviklingen af ét bysamfund kan imidlertid ikke ses isoleret, men må indgå i en sammenhængende
vurdering af byerne i regionen. Det er centralt at fokusere på kvaliteterne i det enkelte bysamfund
og på muligheden for at realisere bysamfundets potentiale for udvikling. Det er i den sammenhæng
vigtigt med en rollefordeling mellem byerne i regionen og mellem by og land. Der skal skabes en
hensigtsmæssig balance mellem konkurrence og udvikling. Det er i den forbindelse ikke nødvendigt
at alle bysamfund byder på de samme kvaliteter.
Principper for større bysamfund i kystnære områder:
1. Der kan med fordel udarbejdes en helhedsplan for den visionære og strategiske udvikling af den
større kystby.
2. Grundlæggende er strandbeskyttelses- og klitfredningszonen en forbudszone, der skal friholdes for
bebyggelse. Det skal dog undtagelsesvist være muligt med en mindre ændring af de fastlagte linier,
såfremt der alene er tale om en bystrukturelt begrundet afrunding af bebyggelsen. Herudover kan
der være mulighed for en begrænset byudvikling indenfor beskyttelseszonen ved byudvikling ved
havne.
3. Bystrukturelle årsager kan bevirke, at der ikke kun udvikles ”bag ved eksisterende bebyggelse”,
men også ”på siderne” indenfor kystnærhedszonen
4. Der bør stilles skærpede krav til byernes udseende, hvad angår byplanlægning, byformgivning og
bygningernes kvalitet og til en større sammenhæng mellem by, land og landskab.
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Sommerhuse

Sommerhusområderne i de 10 kommuner rummer et stort turistmæssigt potentiale. En analyse af
den eksisterende rummelighed sommerhusområderne i kommunerne bør gå forud for overvejelser
om nye sommerhusområder. Hvilken kvalitet har de enkelte områder, og er der i områderne en
rummelighed, som vil kunne udnyttes. Der er i dag en forholdsvis stor rummelighed i amtets sommerhusområder.
Umiddelbart synes der ikke at være et behov i kommunerne for en egentlig udbygning af områderne. Der er derimod et større behov for en modernisering af de allerede eksisterende områder. Det
handler både om færdigudbygning, fortætning, renovering og modernisering -både af de enkelte hu
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se og kvaliteten i områderne. Der har ikke i dialogen været fokuseret på, hvordan denne modernisering af eksisterende sommerhusområder kan gribes an.
Enkelte kommuner oplever problemer med vedligeholdelse af helårshus-klynger beliggende midt i
sommerhusområder og ønsker mulighed for at udbygge klyngerne ved at inddrage enkelte sommerhuse til nye helårsboliger. Efter planloven skal de eksisterende sommerhusområder fastholdes til ferieformål. Miljøministeriet har endvidere i slutningen af 1990’erne gennemført en landsplandirektiv
proces, hvor kommunerne havde mulighed for at få overført mindre sommerhusområder til byzone.
I alt blev a. 40 områder med i alt 800 ejendomme overført.
En planlægning for udvikling af sommerhusområderne må nødvendigvis hænge sammen med den
overordnede politik for en udvikling af turismen i regionen.
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Ferie- og fritidsanlæg

Ferie- og fritidsanlæg skal lokaliseres ud fra sammenhængende turistpolitiske overvejelser og primært i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser.
Kommunerne har forskellige særkender og forudsætninger og kan derfor udvikle forskelligt rettede
tilbud til regionens turister. Det er centralt, at forskelligheden bruges konstruktivt til at udvikle en
profil – et varemærke – for byen eller området. Som for byudvikling betyder dette, at der kræves et
regionalt helhedsbillede og en regional rollefordeling. Man skal ikke alle steder tilbyde de samme
attraktioner og de samme aktiviteter.
Turismen er et vigtigt erhverv i kystkommunerne. Dialog og samarbejde mellem erhvervslivet og
myndighederne om hvilke aktiviteter der skal udvikles, og hvor disse skal placeres er derfor vigtigt
for en fremtidssikring af investeringer og udvikling. Udlæg af for mange områder kan skabe investeringsusikkerhed i erhvervet, mens for få områder kan skabe for begrænset råderum. Udbygning
med ferie- og fritidsanlæg er derfor både af erhvervsmæssige og natur- og miljømæssige årsager
bedst tjent med at indgå i samlede turistpolitiske overvejelser.
I et nært samarbejde mellem amtskommune og kystkommuner kan der udarbejdes en regional udviklingsplan for turistanlæg i de kystnære områder. Udviklingsplanen kunne udformes og godkendes som en del af regionplanlægningen.
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Kommuneplanstrategi

I foråret 2000 vedtog Folketinget en ændring af planloven. Planstrategien blev indført som et nyt
politisk og administrativt redskab i kommuneplanlægningen. Ifølge loven skal kommunalbestyrelsen offentliggøre en planstrategi i første halvdel af hver valgperiode.
Strategien skal indeholde kommunalbestyrelsens vurdering af kommunens udvikling, en vurdering
af planlægningen siden sidst, en strategi for kommunens udvikling og en beslutning om den kommende revision af kommuneplanen
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Flere kommuner kan vælge at gå sammen om at udarbejde (dele af) en planstrategi og herefter udarbejde fælles kommuneplan eller hver sin nye kommuneplan. Et sådant samarbejde kan ske ud fra
en betragtning om, at det så kan være lettere at se og udvikle sin egen kommunes rolle i regionen.
Samarbejdet er frivilligt og kan binde den enkelte kommune i det omfang kommunalbestyrelsen tiltræder det. Planlovens krav skal imidlertid være opfyldt for hver kommune. Det betyder, at kommunalbestyrelsen i hver af de deltagende kommuner skal vedtage planstrategien selvstændigt, give
mulighed for mindretalsudtalelser, opfylde kravene om offentlig fremlæggelse, som dog kan ske i
fællesskab. En fælles kommuneplanstrategi vil også kunne bruges i dialogen mellem amtsråd og
kommunalbestyrelser om den kommende regionplan.
En mulighed kunne være, at kommunerne i fællesskab udarbejder en fælles strategisk temakommuneplan for temaet kyst og turisme. Det kunne give mulighed for diskussion af og beslutning
om, hvilke potentialer kommunerne i fællesskab rummer, og hvordan disse potentialer bedst muligt
styrkes og udvikles. Det kan i den forbindelse bringe spørgsmålet om rollefordelingen mellem regionens bysamfund op til fornyet diskussion.

10 Planlægningsprocessen
Dialogmøderne har haft til formål at finde fælles fodslag mellem det lokale, det regionale og det
statslige niveau om principper for grundig og sammenhængende planlægning planlægning i de
kystnære områder.
Gennem en fælles forståelse af udgangspunkt og principper for grundig og sammenhængende
planlægning skulle sagsbehandling gerne kunne ske hurtigere og mere smidigt end hidtil. Projektet
har vist, at der overordnet er opbakning om de redskaber og de principper for forvaltningen af de
kystnære områder, som ligger i planloven. Der er dog ofte fra lokal side utilfredshed med processen,
som opfattes som lang og usmidig.
Deltagerne finder, at det er afgørende for en smidig proces, at der til stadighed er en dialog mellem
de forskellige myndigheder og niveauer samt at der er en tillid, som netop bygger på en fælles forståelse af principperne for god planlægning.
Regionplanen er et godt redskab til bl.a. at fastlægge amtets natur – og landskabsinteresser bl.a. Debatten forud for et regionplantillæg (Foroffentlighed) er en vigtig del af den lokale dialog.
Kommuneplanstrategien er et godt redskab til at konkretisere og formidle kommunens udviklingsbehov bl.a. overfor amtet. Den kan også bruges til at fremme dialogen og samarbejdet mellem
kommunerne, sådan at der opnås en koordinering og afvejning af de forskellige ønsker og behov.
Evt. kan der udarbejdes en fælles kommuneplanstrategi om udvalgte temaer – her kysterne.
Det er (naturligvis) vigtigt efterfølgende at få fastlagt de mere præcise rammer for bl.a. byudviklingen i regionplanen og i kommuneplanen.
Igennem denne proces kan benyttelse- og beskyttelsesinteresser og udviklings- og udbygningsønsker blive afdækket, så der kan opnås større smidighed i den konkrete og lokale planlægning.
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Smidighed handler om en fælles forståelse for hvad det er for principper der handles efter. Fælles
forståelse for det fælles billed af hvad palnlægning i kystområderne indebærer. Er dette tilfældet bør
den konkrete planlægning kunne ske hurtigt indenfor rammerne af den nødvendige offentlighedsprocedure.
Skal der derimod på lokalt niveau planlægges for aktiviteter eller anlæg i modstrid med de formulerede principper vil det kræve større planovervejelser og dermed tage længere tid.
Der er enighed om en række principper for god planlægning i kystområderne:
•

Kysterne og de kystnære landskaber er værdifulde, og udvikling må derfor ske med særlig omtanke.

•

Strandbeskyttelses – og klitfredningszonen skal som udgangspunkt friholdes for byggeri.

•

Inddragelse af nye arealer i byzone skal være begrundet i et realistisk behov inden for en overskuelig fremtid (ofte planperioden).

•

Nyudlæg til byzone skal placeres i umiddelbar tilknytning til eksisterende byzone. Vigtigt er også
byens profil – hvordan ser byen ud, når den ses på afstand.

•

En udbygning af et bysamfund skal planlægges og formgives ud fra en konkret vurdering af den eksisterende bebyggelse og kystområdets kvaliteter.

•

Amtsrådet udpeger værdifulde åbne kyststrækninger med regional betydning, som skal bevares og
beskyttes.

•

Med byfornyelse og byomdannelse kan der – også i helt små samfund – skabes kvalitet i de bysamfund, som allerede findes.

•

Offentlighedens adgang til kysten skal sikres.

•

Borgere, erhvervsliv og interessegrupper skal inddrages aktivt i planlægningsprocessen.

•

I sommerhusområderne er der behov for renovering og modernisering af de eksisterende områder.

•

Planlægning af nye ferie/fritidscentre skal være en del af en sammenhængende regional turistpolitisk
strategi.

•

Planlægning skal ske i en åben dialog mellem myndighedsniveauerne. Det er naturligt at principperne drøftes i en åben dialog.

•

Konkret planlægning, der er i overensstemmelse med regionplanlægningen, kan gennemføres hurtigt
indenfor rammerne af de fastlagte offentlighedsprocedurer.
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Bilag 1: Deltagerne i projektet
Steen Davidsen, Holmsland Kommune
Ole Møller, Skjern Kommune
Torben Jakobsen, Skjern Kommune
Steen Faurbye, Ulfborg-Vemb Kommune
Lena O. Hansen, Ulfborg-Vemb Kommune
Johannes Hargaard, Thyholm Kommune
Sigrid Rishøj, Thyholm Kommune
Claus Josefsen, Ringkøbing Kommune
Anette Gori, Ringkøbing Kommune
Preben Andersen, Lemvig Kommune
Jørn Rosenlund, Thyborøn-Harboøre Kommune
Jens Kristian Kjær, Thyborøn-Harboøre Kommune
Olav Witt Jensen, Vinderup Kommune
Bjarke Danvig, Struer Kommune
Pia Degn Eriksen, Egvad Kommune
Poul Johansen, Ringkøbing Amt
Charlotte Ladegaard, Ringkøbing Amt
Henrik Knuth-Winterfeldt, Skov- og Naturstyrelsen
David Trier Frederiksen, Skov- og Naturstyrelsen
Peder Baltzer Nielsen, Landsplanafdelingen
Malene Wiinblad, Landsplanafdelingen
Jane Kragh Andersen, Landsplanafdelingen
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