POSTBOKS 19
ØSTERGADE 11-15
7600 STRUER

T: 96 84 84 84
F: 96 84 81 09
E: STRUER@STRUER.DK

WWW.STRUER.DK

EnergiNet
Att: Martin Scheuerlein
Konsulent
Plan og Miljø

Dispensation fra museumsloven § 29a til midlertidige gennembrud af
sognedige
Struer Kommune har den 17. juni 2016 modtaget din ansøgning om midlertidig gennembrud af et dige i en brede af ca 8 meter mellem mat. nr. 1a Brusen Gde., Mejrup og 2a Den sydlige Del, Hjerm. Diget er omfattet af museumslovens § 29a1.
Ansøgningen er fremsendt i forbindelse med anlægsarbejdet på 150 kV kabelprojektet Bilstrup-Idomlund af Energinet.dk. Under nedgravning vil der
blive anlagt et midlertidigt arbejdsbælte på 15-18 meter i breden, hvor der
graves en kabelrande, er plads til opgravet jord og arbejdskørsel. Under gennembruget af diget indsnævres kørevejen til 8 meter. EnergiNet har oplyst at
der vil blive taget billeder af diget inden gennemgravning og at der vil ske en
fuld retablering når arbejdet er afsluttet.
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Oversigtskort over kabelføring og gennembrud af diget ses på nedenstående
kort.
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Bekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven.

Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på
dine rettigheder efter denne lov: Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at
få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte
oplysninger. Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside:
www.datatilsynet.dk
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Afgørelse efter museumsloven
Der meddeles hermed dispensation efter museumslovens2 § 29a, jf 29j, stk 2
til gennembrud af diget som ansøgt.
Dispensationen gives på vilkår:
at det gennembrudte dige retableres i samme højde og brede som inden gennembruddet.
at hvis der findes sten i diget skal stenen tilbage med samme placering
at der ikke må foretages arbejde eller kørsel på det resterende dige
at der skal foreligge dispensation fra Holstebro Kommune, da diget er i
kommuneskel.
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen på 4 uger er udløbet og den
bortfalder automatisk hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.
Begrundelse
Diget er et sognedige, og udgør stadig i dag et administrativt skel, da det
fungerer som kommuneskel. Ud fra digets placering og længde må det anses
som værende væsentligt for så vidt angår både landskab, biodiversitet og
kulturhistorie. Et midlertidigt gennembrud på 8 meter vurderes ikke til at
ændre på digets betydning for hverken landskab, biodiversitet eller kulturhistorie. Projektet med nedgravningen af elkabler vurderes at forbedre det
landskabelige indtryk og er til stor gavn for samfundet, hvorved det vurderes
at der her er tale om et særligt tilfælde, som berettiger et midlertidigt gennembrud.
Afgørelsen kan du klage over til Natur- og Miljøklagenævnet. Det samme
gælder andre klageberettigede foreninger, myndigheder mfl.
Klagen skal være modtaget af Struer Kommune senest 4 uger efter offentliggørelsen. Det vil sige den 11. oktober 2016.
Klagevejledningen finder du i vedlagte bilag.
Hvis du vil indbringe Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse for domstolene, skal det ske inden seks måneder fra modtagelse af afgørelsen.
Med venlig hilsen
Mads Bylov Tanderup
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BILAG TIL AFGØRELSE - Gennembrud af dige - Energinet - 2a Den
sydlige Del, Hjerm, j.nr. 01.05.25-P25-2-16
Klagevejledning
Klage skal indsendes til Natur- og Miljøklagenævnet via klageportalen sammen med
eventuelle bemærkninger og sagsakter.
Klageportalen findes gennem www.borger.dk eller www.virk.dk
Dispensation efter museumsloven kan påklages af:
 Ansøger og ejer.
 Offentlige myndigheder.
 Lokale foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse
af natur og miljø.
 Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen
På Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk kan du finde vejledning om hvordan du klager. Her finder du også link til klageportalen.
Natur- og Miljøklagenævnets opkræver et klagegebyr på 500 kr. for klager over
afgørelser efter bl.a. planloven, naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven og
husdyrbrugsloven.
Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist fordi klagefristen er overskredet, klager ikke er klageberettiget eller Natur- og Miljøklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen.
Gebyret tilbagebetales også, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.
Hvis klager trækker klagen tilbage, mens sagen er under behandling i nævnet, vil
gebyret som udgangspunkt også blive betalt tilbage. Natur- og Miljøklagenævnet
kan dog beslutte, at gebyret ikke tilbagebetales, hvis klagen trækkes tilbage på et
tidspunkt, hvor nævnet allerede har foretaget en stor del af sagsbehandlingen.
Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk
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