TIL HØRING OG OFFENTLIGGØRELSE

01. OKTOBER 2019

JOURNALNUMMER
04.18.00-K08-1-19

Høring og offentliggørelse af ansøgning om kystbeskyttelse
Kystvejen 82, 4600 Køge, matrikel 5op Strøby By, Strøby
Ejer matrikel 5op Strøby By, Strøby har søgt om tilladelse til lovliggørelse af kystbeskyttelsesanlæg bestående af en skråningsbeskyttelse/stenkastning i natursten.
Ansøgningen sendes hermed i høring frem til den 21. oktober 2019.
Høringen og offentliggørelsen foretages efter:
 kystbeskyttelsesloveni § 5, stk. 1
 miljøvurderingslovenii § 35, stk. 1
 ”kysthabitatbekendtgørelse”iii § 3, stk. 1
Høring og offentliggørelse
Vedlagte ansøgning kan i øvrigt hentes på https://stevns.dk/om-kommunen/hoeringer-offentliggoerelser.
Ansøgningsmaterialet er sendt i 2 ugers høring til:
 Kystdirektoratet kdi@kyst.dk
 Miljøstyrelsen mst@mst.dk
 Museum Sydøstdanmark byggesag@oesm.dk
 Ejere af nabomatrikel nr. 5ok og 5oq Strøby By, Strøby
Ansøgningsmaterialet er sendt til orientering til følgende:
 Køge Kommune miljoe@koege.dk
 Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk
 Danmarks Naturfredningsforening, Stevns, dnstevns-sager@dn.dk
 Danmarks Sportsfiskerforbund, Christian Skotte, cskotte@cas.org
 Dansk Ornitologisk Forening dof@dof.dk
 Dansk Ornitologisk Forening, Stevns, stevns@dof.dk
 Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk
 Fritidshusejernes Landsforening sekretariat@mitfritidshus.dk
 Ejendomsforeningen Danmark info@ejendomsforeningen.dk
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19. SEPTEMBER 2019

Behandling af ansøgningen
Efter høringsfristen vil Stevns Kommune behandle sagen og udarbejde en tilladelse
med vilkår til kystbeskyttelsen. Tilladelsen vil blive givet efter § 3 i Kystbeskyttelsesloven og vil jævnfør § 3a i samme lov inkludere tilladelse efter naturbeskyttelsesloven til dispensation for strandbeskyttelseslinjen.
I forbindelse med sagsbehandlingen vil Stevns Kommune afgøre, hvorvidt det ansøgte kræver en miljøvurdering (jævnfør miljøvurderingsloven) og hvorvidt der skal
udarbejdes en konsekvensvurdering (jævnfør ”kysthabitatbekendtgørelsen”).
Når tilladelsen er udarbejdet, vil den kunne påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i en periode på 4 uger.
Spørgsmål og kommentarer
Bemærkninger og kommentarer skal sendes på mail til benthumm@stevns.dk senest
mandag den 21. oktober 2019. Hvis du spørgsmål til høringen eller til kystbeskyttelse
generelt, er du velkommen til at ringe eller skrive til undertegnede.
Venlig hilsen
Bent Hummelmose
Klima- og kystmedarbejder
23 81 10 95 / 56 57 50 37
BentHumm@stevns.dk

i

Kystbeskyttelsesloven: LBK nr. 57 af 21/01/2019 Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse
m.v
ii

Miljøvurderingsloven: LBK nr 1225 af 25/10/2018. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
iii

”Kysthabitatbekendtgørelsen”: BEK nr. 1062 af 21/08/2018. Bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet.
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