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Afgørelse om projektforslag vedr. tinglysning af forblivelsespligt til
Struer Forsyning

Byrådet træf på mødet den 27. november 2018 afgørelse om vedtagelse af projektforslaget om forblivelsespligt til den kollektive varmeforsyning og tinglysning af forblivelsespligt på de i projektforslaget berørte ejendomme.
Struer Kommune fremsender hermed afgørelsen om vedtagelse af
projektforslaget og tinglysning af servitut om forblivelsespligt, som det
har været fremlagt i høringsperioden:
Afgørelsen er truffet ud fra Tilslutningsbekendtgørelsens § 21, som giver kommunalbestyrelsen mulighed for at pålægge eksisterende bebyggelse forblivelsespligt.
Projektforslaget har været sendt i høring hos berørte parter fra den 9.
oktober til den 6. november 2018.
Der er indkommet 57 høringssvar i høringsperioden.
Vedhæftede afgørelsen i bilag 1 har Struer Kommune svaret på de
fremsendte bemærkninger. Struer Forsyning har medsendt et brev
(bilag 2) med deres bemærkninger til de indsendte høringssvar.
Såfremt du ikke ønsker at påklage afgørelse om vedtagelse af forblivelsespligt for de berørte ejendomme i projektforslaget, skal du ikke
foretage dig yderligere. Struer Forsyning vil i de kommende uger foretage tinglysning af servitut om forblivelsespligt.
Projektforslaget kan sammen med følgebrevet ses på Struer Kommunes hjemmeside.
Såfremt du mener, at din ejendom er undtaget fra lovens bestemmelser om forblivelsespligt (Tilslutningsbekendtgørelsens § 15), skal du
kontakte Struer Kommune via mail: teknisk@struer.dk. Her skal du
oplyse adressen på den berørte ejendom samt årsag til, hvorfor ejendommen ikke er omfattet. Disse oplysninger skal være fremsendt til
Struer Kommune inden den 1. marts 2018. Struer Kommune vil efterfølgende vurdere, om den pågældende ejendom er undtaget fra forblivelsespligten og få Struer Forsyning til at aflyse tinglysningen af
forblivelsespligten på de ejendommen, som ikke kan omfattes af forblivelsespligten.
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Klage- og søgsmålsvejledning
Afgørelsen kan efter Tilslutningsbekendtgørelsens kapitel 6 påklages
til Energiklagenævnet.
Klagen skal indsendes til Energiklagenævnet via e-Boks eller mail
sammen med eventuelle bemærkninger og sagsakter. Klageadgangen kan findes på Energiklagenævnets hjemmeside: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/energiklagenaevnet/.
Her kan der også findes yderligere vejledning om pris, sagsbehandlingstid mv.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.
Eventuel klage over afgørelsen skal være modtaget af Energiklagenævnet senest fredag den 28. december 2018 kl. 14:59.
Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6
måneder fra modtagelse af afgørelsen, jf. Tilslutningsbekendtgørelsens § 22, stk. 5.
Ansøger vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.
Venlig hilsen
Planlægger
Mads Tanderup
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