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Kære Kirsten Sydendal 

Mange tak for dit brev af 16. august 2022 med bemærkninger til den politiske aftale 

om opfølgning på evaluering af planloven mv. Det er en helt central dagsorden for re-

geringen at sikre udvikling og sammenhængskraft i hele landet – også på de danske 

småøer. Derfor vil jeg gerne kvittere for jeres konstruktive indspil.  

Jeg er glad for, at aftalekredsen med aftalen om opfølgning på evaluering af planloven 

mv. er enige om at åbne nye muligheder for at fremme udviklingsmulighederne på de 

danske småøer.  

Som det fremgår af aftalen, kan kommunen på initiativ af øens lokalbefolkning udar-

bejde en udviklingsplan for øen, der fastlægger sammenhængen mellem lokal udvik-

ling og fortsat hensyntagen til beskyttelsen af natur og landskab. Når planen er god-

kendt af indenrigs- og boligministeren og miljøministeren, kan kommunen og Kystdi-

rektoratet give dispensation i større omfang end efter naturbeskyttelsesloven og plan-

lovens almindelige regler. Det kan være til at placere faciliteter i tilknytning til eksiste-

rende anlæg eller bebyggelse.  

Jeg kan oplyse, at aftalen er ved at blive omsat til et lovforslag med henblik på frem-

sættelse i folketingsåret 2022/23. Det vil fremgå af lovforslaget hvilke krav og krite-

rier, udviklingsplanerne forventes at skulle opfylde. Sammenslutningen af Danske 

Småøer vil i forbindelse med høringen vedrørende udkast til lovforslag få mulighed for 

at afgive høringssvar. 

Det er min forventning, at kommunalbestyrelserne også har et ønske om at fremme 

udviklingen på kommunens mindre øer. Der er ikke særskilt afsat midler til at finan-

siere kommunernes arbejde med udviklingsplanen. Jeg kan i den forbindelse gøre op-

mærksom på, at LAG Småøerne er ved at konstituere sig i forbindelse med den nye 

programperiode. Foreningen skal i den forbindelse formulere, hvad det er for aktivite-

ter, de vil give mulighed for, at der skal kunne søges støtte til.  

Sammenslutningen af Danske Småøers høringssvar af 16. august 2022 vedrørende ud-

kast til lovforslag om fremme af vedvarende energi i planlægningen vil indgå i det vi-

dere arbejde med lovforslaget. 
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