Rærup Strand, matr.nr. 7000c Fjordengene, Hammer
Offentliggørelse af kystbeskyttelsesforanstaltning samt afgørelse om at
der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport
Aalborg Kommunes Miljø- og Energiforvaltning har modtaget ansøgning om et

Sagsbeskrivelse kystbeskyttelsesprojekt ved Rærup Strand (Peters pladsen) nær Vodskov på

matr.nr. 7000c Fjordengene, Hammer. Kystbeskyttelsesforanstaltningen etableres
ved stenkastning og har til formål at forhindre erosion.

Projektet skal behandles af vandløbsmyndigheden som kystbeskyttelse efter
bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse mv. (nr. 705 af 29/05/2020). Projektet
skal ligeledes behandles efter miljøvurderingslovens bestemmelser med henblik
på projektets påvirkning af miljøet.

Indsigelse

Du kan komme med indsigelse eller ændringsforslag til kystbeskyttelsesprojektet.
Eventuelle indsigelser eller ændringsforslag m.v. til projektet kan inden 4 uger
indgives skriftligt til Aalborg Kommune, Vandmiljø, Stigsborg Brygge 5, 9400
Nørresundby, så vidt muligt elektronisk på miljoeplan@aalborg.dk
Indsigelsesfrist den 26. marts 2021.

Vvm-screening

Aalborg Kommune har på baggrund af ansøgningen og en vvm-screening
vurderet, at projektet ikke må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på
miljøet, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (VVM).

Klage

Afgørelsen om at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport kan
påklages
til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Eventuel klage skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Nævnenes Hus.
Link hertil findes på forsiden af www.naevneneshus.dk, hvor du kan finde vejledning
i hvordan du kan klage.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klagen, at
der indbetales et gebyr. Gebyret reguleres én gang årligt og størrelsen på gebyret
kan findes under Miljø- og Fødevareklagenævnet på www.naevneneshus.dk
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der
kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde for det. Hvis du
ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet
anmodning til kommunen. Kommunen videresender anmodningen til Miljø- og
Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan
imødekommes.
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort. Klagefristen udløber
den 26. marts 2021.

Afgørelsen kan også indbringes for domstolene. Søgsmålet skal være anlagt
inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er offentliggjort.
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Se Miljø- og Fødevareklagenævnets gebyr for indsendelse af klage

