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Til relevante modtagere

Offentliggørelse af Natura 2000-handleplaner
Forslag til Natura 2000-handleplaner for områderne ”Venø og Venø
Sund” og ”Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø”
var i offentlig høring fra 11. oktober 2016 til 11. januar 2017 i
overensstemmelse med reglerne i miljømålslovens1 § 46 b.
Handleplansforslagene er tilrettet på baggrund af høringssvarene og
Struer Byråd har den 28. marts 2017 tiltrådt Natura 2000 handleplanerne.
De endelige handleplaner offentliggøres i overensstemmelse med
reglerne i miljølovens § 46 c.
Planerne offentliggøres ved annoncering på Struer Kommunes
hjemmeside og sendes samtidig til regionale, kommunale og statslige
myndigheder, hvis interesser berøres, samt klageberettigede
interesseorganisationer.
Planerne annonceres den 19. april 2017 og er tilgængelige på
www.struer.dk og direkte link http://www.struer.dk/borger/natur-ogmiljo/natura-2000/natura-2000-handleplaner

Klagefristen er 4 uger fra annonceringsdatoen.
Klage skal være indgivet senest den 17. maj 2017.
Der henvises til vedlagte klagevejledning.

Med venlig hilsen
Tina Pedersen
Naturmedarbejder

1

LBK nr 119 af 26/01/2017

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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Klagevejledning
I henhold til Miljømålslovens § 53 kan de endelige vedtagne
handleplaner påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt
angår handleplanens indhold og tilvejebringelse.
Klageberettigede er følgende:







Miljø- og fødevareministeren.
Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens
udfald.
Offentlige myndigheder.
Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig
interesse i afgørelsen.
Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis
hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter
deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når
afgørelsen berører sådanne interesser.

En klage over handleplanerne skal indsendes elektronisk via
klageportalen. På klageportalens hjemmeside www.nmkn.dk finder du
link til enten www.borger.dk eller www.virk.dk. Du skal logge på med
NEM ID for at kunne klage.
Yderligere vejledning om pris for at klage, sagsbehandlingstid mv.
kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside for
klageportalen – www.nmkn.dk.
En klage har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og
Fødevareklagenævnet bestemmer andet.
Ønskes handleplanerne prøvet ved domstolene, skal søgsmål være
anlagt inden 6 måneder efter at handleplanerne er offentligt
bekendtgjorte.
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