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Den 2. november 2016

Afgørelse om ikke at fortsætte med Digeprojekt Rørvig
I sagen om Digeprojekt Rørvig har Byrådet på mødet d. 25. oktober 20161
besluttet at opgive projektet. Efter kystbeskyttelseslovens2 § 5 skal begrundet meddelelse herom sendes til de grundejere, der var indkaldt til
borgermødet, og meddelelsen skal tillige offentliggøres i de blade, hvori
indkaldelsen blev annonceret. Da din ejendom matr. nr. «Matrikelnummer»
har været omfattet af projektet, modtager du derfor denne afgørelse.
Sagen startede som en anmodning fra en lodsejerinitiativgruppe (modtaget
d. 28. oktober 2014), som ønskede at igangsætte et digeprojekt, der skulle
ende med oversvømmelsesbeskyttelse af ejendommene syd for Rørvig
Havn.

Natur, Miljø og Trafik
Ref.: RAK
Sag: 306-2014-69308
Dok.: 306-2016-296701
Vedr. ejd.nr.:
Kontakt
Natur, Miljø og Trafik
Rådhusvej 75
4540 Fårevejle
Direkte: 5966 6087
Mobil: 2460 9363
Afdelingstelefon: 5966 6050

Sagen har været sendt i høring blandt de berørte betalingsparter tre gange:
1. Efter at sagen havde været sendt i første høring blandt de berørte
70 betalingsejendomme, besluttede Byrådet på mødet d. 26. maj
20153 at fremme projektet, så initiativgruppen kunne arbejde videre med projektet. Byrådet kunne kun afvise at fremme anmodningen (jf. lovbemærkningerne), hvis tilkendegivelserne fra de berørte grundejere helt klart viste, at der ikke ville være fornøden
opbakning til projektets gennemførelse. I høringsperioden forud for
Byrådets beslutning var der kun fremsendt 12 indsigelser mod projektet. Dvs. høringsperioden viste ikke en helt klar modstand mod
projektet.
2. I den anden høringsperiode, hvor de 85 berørte betalingsparter
blev forelagt et skitseprojekt med prisoverslag, blev der fremsendt
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indsigelser fra de 50 betalingsparter. Projektet var til behandling
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http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=odsherred&page=document&docId=133320&ItemId=133388
LBK nr. 15 af 8. januar 2016 om kystbeskyttelse (kystbeskyttelsesloven).
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=odsherred&page=document&docId=133320&ItemId=133388

på Miljø- og Klimaudvalgets møde den 1. marts 20164, hvor udvalget besluttede, at der
skulle foretages ny høring på baggrund af ny partsfordeling, hvor en større byrde blev
pålagt de hårdest ramte grundejere.
3. Den tredje høringsperiode med en revideret partsfordeling viste, at 49 ud af 76 betalingsparter ikke ønskede projektet gennemført.
Da et klart flertal af de berørte betalingsparter ikke ønsker projektet gennemført, har Byrådet
besluttet at projektet ikke skal gennemføres, jf. kystbeskyttelseslovens § 5.
Afgørelsen er tillige offentliggjort på kommunens hjemmeside og i Ugeavisen Odsherred d. 16.
november 2016.

Klagevejledning
Efter kystbeskyttelseslovens § 18 kan Byrådets afgørelse påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.
Afgørelsen kan påklages af den, afgørelsen er rettet til, og af enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagen, samt af Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Grundejernes
Landsorganisation og Fritidshusejernes Landsforening.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt den pågældende eller offentliggjort.
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk,
ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed,
der har truffet afgørelsen.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager,
skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge
Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet,
som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Venlig hilsen

Rasmus Kruse Andreasen
Landskabsforvalter, MEEL
raka@odsherred.dk
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