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Udsendt til grundejere og naboer i/til sommerhusområdet Sunddraget.

Følgebrev til høring af kystbeskyttelsesprojekt ved
Sunddraget og invitation til borgermøde den 2. september 2018 i Midtpunkt
Struer Kommune har på baggrund af en henvendelse fra grundejerforeningen
ved Sunddraget igangsat en kystbeskyttelsessag efter Kystbeskyttelseslovens
kapitel 1A1. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget vedtog den 12. december
2017, at projektet skulle igangsættes.
Kystbeskyttelsesloven giver mulighed for, at kommunen kan igangsætte et
kystbeskyttelsesprojekt, som beskytter flere ejendomme, herunder bidragsfordelingen af udgifterne og den løbende vedligeholdelse af anlægget.
Struer Kommune har sammen med en arbejdsgruppe bestående af fem
grundejere fra Sunddraget fået udarbejdet et skitseprojekt, der beskriver,
hvordan Sunddraget kan sikres mod oversvømmelse og erosion. Der er i
skitseprojektet også foretage en bidragsfordeling, som beskriver, hvordan
udgifterne skal fordeles. Der har undervejs været afholdt et borgermøde den
24. marts 2018. Efterfølgende har de berørte parter haft mulighed for at bidrage med forslag til hvilken løsning, der skulle arbejdes videre med.
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Skitseprojektet og bidragsfordelingen udsendes hermed i høring.
Som en del af høringen vil der blive afholdt et borgermøde søndag den 2.
september 2018 kl. 14.00. Borgermødet vil foregå i Midtpunktet på Thyholm, Rughavevej 5, 7790 Thyholm. Alle er velkomne.
Der vil inden mødet være mulighed for at få fremvist, hvor dele af kystbeskyttelsen skal placeres, omfanget af digerne og stille spørgsmål til selve
kystbeskyttelsen. Fremvisningen vil foregå søndag den 2. september fra kl.
12 til 13.30 med udgangspunkt fra Skovvej 26, 7790 Thyholm.
Eventuelle indsigelser eller bemærkninger kan sendes til Struer Kommune,
Plan & Miljø, Østergade 13, 7600 Struer - og meget gerne på
teknisk@struer.dk. <fristen er tirsdag den 18. september 2018.
Efterfølgende vil byrådet træffe stilling til om projektet skal gennemføres.
Skitseprojektet og grundlaget for bidragsfordelingen kan ses på Struer
Kommunes hjemmeside under ”INFORMATION”.
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Bekendtgørelse nr. 78 af 19. januar 2017 af lov om kystbeskyttelse.
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Hvis du ikke har mulighed for at se planmaterialet på nettet, er der fra den
9. juli 2018 også fremlagt en papirudgave på Infocenter Struer - Borgercervice, Smedegade 1, 7600 Struer og fra den 13. august 2018 på Midtpunktet
Thyholm, Rughavevej 5, 7790 Thyholm. Der vil også være mulighed for at
se materialet ved henvendelse til formanden for grundejerforeningen i Sunddraget, Magnus Sørensen Schødt, Svinget 9, 7790 Thyholm.
Der er mulighed for at stille spørgsmål om projektet og bidragsfordelingen
til sagsbehandleren på mail mbt@struer.dk eller tlf. 96848427. Sagsbehandleren er på ferie indtil den 1. august 2018, og henvendelser kan først forventes besvaret herefter. Struer Kommune kan kontaktes på mail
teknisk@struer.dk eller telefon 96848481.
Venlig hilsen
Mads Bylov Tanderup
Planlægger
Struer Kommune
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