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Høring - forslag til lov om ændring af lov om planlægning, lov om
miljøbeskyttelse og forskellige andre love (digital annoncering mv.)
Ved e-mail af 01-07-2011 har Naturstyrelsen anmodet om Advokatrådets
bemærkninger til ovennævnte udkast.
Advokatrådet har følgende bemærkninger:
Advokatrådet er generelt positivt indstillet overfor muligheden for digital
annoncering, der bl.a. indebærer en række fordele i forhold til muligheden for at
abonnere på nyheder fra kommunerne, regioner m.fl. samt forøgede muligheder for
at søge på internettet via søgemaskiner.
Rådet finder dog også, at det ud fra en retssikkerhedsmæssig betragtning må tages i
betragtning, at grupper af samfundet fortsat må forventes at være uden adgang til
internettet eller uden mulighed for at anvende internettets muligheder, og at disse
grupper derfor reelt er uden adgang til de oplysninger, der annonceres, hvis der alene
sker digital annoncering.
Det bemærkes i den forbindelse, at offentlighedsprocessen har til formål at give
borgere og virksomheder, som bliver berørt af regler, som kan indebære en byrde for
dem, mulighed for at gøre indsigelse og bidrage til sagens oplysning.
Det kan særligt give anledning til overvejelse, om annoncering af forhold, der på
bebyrdende vis kan ramme individuelt, bør kunne ske digitalt alene. Det vil således
eksempelvist i relation til jordforureningslovens § 18 og 50 a, stk. 5, kunne være af
stor betydning for den enkelte borger, om man er medtaget i den offentlige
afværgeindsats, ligesom det vil være af stor betydning for den enkelte borger, hvis
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dennes ejendom inddrages eller udtages af et områdeklassificeret område, og det vil
derfor være særdeles uheldigt, hvis den pågældende på grund af manglende adgang
til oplysninger på internettet ikke har fået en rimelig mulighed for at udtale sig.

Med venlig hilsen

Rasmus Møller Madsen
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