Hvad er en høring?
Et vigtigt element i Forvaltningsprocessen er HØRINGER. En lang række lovgivninger foreskriver høringer i
forbindelse med sagsbehandling. Kerteminde Kommune har dermed pligt til at udsende høringer i en lang
række tilfælde. En høring er en udtalelse med en meningstilkendegivelse om netop det emne som høringen
omhandler. Det vil sige, at når vi skal træffe en afgørelse, så er det vigtigt at alle, som har egen interesse i
sagen, har haft mulighed for at komme med input. Input som er med til at oplyse sagen mest muligt, så
Kerteminde Kommune har de bedste forudsætninger for at træffe de rigtige beslutninger.
Høringer offentliggøres her på vores hjemmeside og de sendes direkte til direkte berørte parter. Når der er
tale om partshøring, så vil denne naturligvis ikke fremgå af hjemmesiden, men sendes med sikker post til de
berørte borgere.
En høring kan være både lovbestemt og ikke lovbestemt. I sidstnævnte tilfælde, vælger kommunen at
sende projekter i høring, selvom det ikke er bestemt ved lov
Der er som sagt en lang række situationer, hvor en sag skal i offentlig høring og de mest almindelige er
listet op herunder.
Offentlig - lovbestemt høring
1. Kommuneplanen er kommunens overordnede plan, der sætter mål og rammer for den fysiske
udvikling i hele kommunen. Når byrådet har vedtaget et forslag til en kommuneplan sendes den i
offentlig høring i mindst 8 uger. Også revision (tillæg til) af kommuneplanen udsendes til høring hos
borgerne i mindst 8 uger.
En kommuneplan vedtages for 12 år ad gangen, men planen revideres hvert fjerde år. Den
nuværende kommuneplan for Kerteminde er gældende for 2013-2025.
2. Lokalplaner er ikke på samme måde som en kommuneplan omfattet af en tidsbestemt periode. Før
lokalplanen vedtages – eller ændringer til denne, skal den sendes i offentlig høring, og derudover
skal den sendes direkte til berørte og interesserede borgere, foreninger og myndigheder. Herefter
har de berørte parter mindst fire uger til at til at komme med bemærkninger, indsigelser og
ændringsforslag til lokalplansforslaget.
Kommunen afgør om fristen skal være længere end fire uger. Fristen kan også nedsættes til 2 uger,
hvis der er tale om et forslag af mindre omfang
3. Derudover er der i en lang række lovgivninger fastsat pligt til høringer – det gælder spildevand,
affald, forsyning, miljø, natur og navnlig forvaltningsloven.
4. Ligeledes er der i folkeskoleloven en rækketilfælde hvor byrådet skal høre skolebestyrelsen inden
der træffes afgørelse.
5. Kerteminde Kommune har nedsat Handicaprådet og Ældrerådet – begge lovpligtige råd. Rådene
skal høres i sager, som har relevans for deres område, men der er ikke fastsat høringsfrist.
Partshøring efter forvaltningsloven – lovbestemt høring
6. Hvis du er part i en sag, hvor kommunen skal træffe en afgørelse, er kommunen i de fleste tilfælde
forpligtet til at sende en partshøring til dig, hvor sagen fremlægges, og du har mulighed for at
komme med indsigelser og kommentarer. At være ”part” omfatter bl.a. ansøgere, klagere og
personer, som et krav, forbud eller påbud vil blive rettet til. Begrebet omfatter således typisk den

eller dem, som afgørelsen i en sag vil blive stilet til. Men andre kan også være parter. Det afhænger
af, om de kan anses for at have en væsentlig, individuel og retlig interesse i sagen og dens udfald.
Kommunen skal foretage en konkret vurdering af, hvor lang en høringsfrist ”parten” skal have, da
der ikke er faste regler for disse høringsfrister. Der skal dog være en rimelig frist, og en god
rettesnor er, at jo mere kompleks og omfattende en sag er, desto længere svarfrist skal kommunen
give parten.
Offentlig - ikke lovbestemt høring
For alle de sager, som sendes i høring eller til udtalelse, uden at dette er kommunens pligt gælder, at der
ikke er fastsat tidsfrister i lovgivningen. Det er således kommunen der afgør, hvor lang høringsfristen skal
være.
7. Kerteminde Kommunes budgetter sendes i offentlig høring til høringsberettigede organisationer,
råd, bestyrelser, nævn og udvalg. Herefter vil der ofte være tilrettelagt debatmøder i forbindelse
med budgetmaterialet. Kommunen er dog ikke forpligtet til disse møder, ligesom der heller ikke er
en lovbestemt tidsfrist for indsendelse af indsigelser, da denne frist fastlægges af kommunen.
8. Kerteminde Kommune har nedsat en række råd - og som navnet antyder - kommer med råd eller
udtalelser om sager, som er til behandling/udtalelse. F.eks. kan nævnes de to § 17, stk. 4 udvalg,
som henholdsvis arbejder med miljø og borgerinddragelse.
9. Andre vedtagelser, hvor Kerteminde Kommune ønsker at høre borgerne, men som ikke er bestemt
ved lov.
Yderligere information
Har du spørgsmål til høringer kan du kontakte chefjurist Lene Vangsgård Clausen på lvcl@kerteminde.dk
eller jurist Charlotte Bjørn Larsen på clq@kerteminde.dk.
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