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Afgørelse: Slagelse Kommune fremmer digeprojektet i digegruppe 3,
Halsskov
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har den 5. januar 2015 besluttet at fremme digeprojektet i digegruppe 3 i Halsskov, i medfør af Kystbeskyttelseslovens § 2 stk. 2 modsætningsvis. Det vil sige at vi fortsætter projektet.

22. januar 2015
Sagsid.: 330-2014-65375
Kontaktperson:

I forbindelse med digeprojektet i Halsskov har Slagelse Kommune afholdt
interessetilkendegivelse blandt grundejerne i digegruppe 3, og Kystdirektoratet har udtalt sig, på baggrund af kystbeskyttelseslovens § 2 stk. 1.
Sagen fremmes på baggrund af interessetilkendegivelsen, hvor et flertal af
de grundejere der har svaret ønsker, at gå videre med sagen. Ligeledes har
Kystdirektoratet udtalt, at der er behov for kystbeskyttelse i området.
Efter klagefristens udløb vil Slagelse Kommune i samarbejde med digegruppe 3 og en rådgiver udarbejde et endeligt projektforslag med partsfordeling.
I dette forslag vil vi tage højde for de bemærkninger, der er indkommet i
forbindelse med interessetilkendegivelsen.
Det endelige projektforslag vil blive sendt ud til grundejerne sammen med
en invitation til grundejermøde. Herefter er der igen mulighed for at komme
med bemærkninger og tilkendegive sin holdning til projektet. Erhvervs-,
Plan- og Miljøudvalget vil herefter igen tage stilling til, om sagen skal fremmes.
Hvis der bliver klaget, vil dette have opsættende virkning og processen
standses, mens klagen bliver behandlet i Miljøministeriet.
Du kan se det videre forløb i figuren på næste side, ligesom du kan læse mere om sagen og se det materiale, der tidligere er sendt ud til grundejerne
ved at gå ind på slagelse.dk/hoejvandssikringhalsskov. Hvis du har spørgsmål til projektet er du velkommen til at kontakte mig, eller en af repræsentanterne i digegruppe 3.

Merete Hvid Dalnæs
Direkte tlf. 58 57 47 87

Hvad sker der fremover nu hvor sagen er fremmet?
Du kan se en overordnet
skitse af, hvordan forløbet
kommer til at køre
fremadrettet i figuren til højre.
Sagen kan påklages flere gange
i løbet af processen.
Hvor lang tid der kommer til at
gå, kommer an på mange
forskellige faktorer, herunder
om sagen påklages, tid til
udformning af skitseprojekt,
tid til høringer, tid til
sagsbehandling i Slagelse
Kommune og Kystdirektoratet.

Slagelse Kommune afholder
møde, hvor der
nedsættes en
digegruppe

Mulighed for at
klage

Interesse
tilkendegivelse

Vi er ved den røde ring.
Mulighed for at
klage

Mulighed for at
klage

Venlig hilsen

Merete Hvid Dalnæs
Naturgeograf
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Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljøministeren.
Slagelse Kommune skal have modtaget klagen
Senest mandag den 23. februar 2015
En klage skal være skriftlig og sendes til:
 Slagelse Kommune, Teknik og Miljø, Dahlsvej 3, 4220 Korsør
 teknik@slagelse.dk
Skriv venligst sagsid 330-2014-65375 på klagen.
Teknik og Miljø sender klagen videre til Miljøministeren med vores eventuelle
bemærkninger.
Afgørelsen kan påklages af modtagerne af denne afgørelse, og af enhver der
må antages at have væsentlig individuel interesse i sagen, samt de klageberettigede myndigheder og organisationer efter kystbeskyttelseslovens § 18
stk. 2.

Kopi til:
 Kystdirektoratet (kyst@kdi.dk)
 Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk)
 Danmarks Naturfredningsforening (dnslagelse-sager@dn.dk)
 Danmarks Naturfredningsforening, Slagelse Afdeling(slagelse@dn.dk)
 Friluftsrådet (fr@friluftsraadet.dk)
 Friluftsrådet, kreds Sydvestsjælland (sydvest@friluftsraadet.dk)
 Grundejernes Landsorganisation (info@ejendomsforeningen.dk)
 Fritidshusejernes Landsforening (sekretariat.fl@youseepost.dk)
 Ejere af naboejendomme
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