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Retspolitisk Forening har fuld forståelse for, at offentlige myndigheder tilpasser sig den 
moderne elektroniske teknologi i kommunikationen med borgerne. Det skal imidlertid 
påpeges, at omkring 400.000 personer, heraf de fleste over 60 år, aldrig har benyttet 
internettet og forventes heller ikke at blive i stand til det. 
 
Det er derfor stærkt betænkeligt, at f.eks. tilladelser, forslag til planer m.m. efter 
lovforslaget nu alene kan gøres bekendt for offentligheden ved annoncering på 
internettet. Dermed beskæres det væsentlige princip om offentlighedens medvirken i en 
række afgørelser og beslutninger efter natur- og miljølovgivningen, der har været 
herskende siden planlovsreformen i midten af 1970’erne. 
 
Det fremgår af lovforslagets bemærkninger, at begrundelsen er et ønske om at opnå 
besparelser samt fjerne irritationsmomenter ved sagsekspeditionen navnlig i den 
kommunale forvaltning. Besparelserne er opgjort til 2 mio. kr. for staten og 20 mio. kr. 
for kommunerne og opnås først og fremmest gennem besparelser på de kommunale 
annoncebudgetter samt besparelser på selve udformningen af annoncerne. 
 
Retspolitisk Forening finder det overordentligt tvivlsomt, om disse besparelser er reelle. 
En kommune skal, når den skal gøre et materiale tilgængeligt for offentligheden, under 
alle omstændigheder sikre, at der gives en så fyldestgørende information, at borgerne på 
grundlag af annonceringen kan sætte sig ind i, hvad tilladelser og planer m.v. drejer sig 
om og derefter evt. søge yderligere information i den pågældende forvaltningsafdeling. 
Dette gælder uanset, om materialet gøres tilgængeligt via elektroniske eller trykte medier. 
Om materialet er udformet med henblik på elektronisk eller trykt annoncering vil i de 
fleste tilfælde komme ud på et, da annonceteksten typisk formidles videre til 
annoncemediet ad elektronisk vej. Besparelsen består således alene i sparede 
annonceudgifter. En så beskeden besparelse afvejet med den væsentlige indskrænkning i 
offentlighedens adgang til indseende med og medvirken i den demokratiske proces 



forekommer urimelig. Det skal i øvrigt tilføjes, at den offentlige annoncering i væsentlig 
grad bidrager til økonomien i dags- og ugepressen. 
 
Retspolitisk Forening har noteret sig, at der ikke vil ske nogen ændringer i 
fremgangsmåden ved meddelelser til klageberettigede. 
 
Endelig skal foreningen bemærke, at det ikke forekommer rimeligt at sende et for 
borgerne vigtigt lovforslag i høring i en sommerferieperiode, hvor det må antages, at 
ganske mange ikke vil have mulighed for at komme med bemærkninger. Dette må så 
meget desto mere gælde, da der jo ikke er noget presserende behov for at lovforslaget 
skal færdiggøres umiddelbart efter sommerferien. 
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