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Offentliggørelse af godkendelse af reguleringsprojekt for Lisevanggrøften (ny spuns)
Udvalget for Miljø og Teknik i Halsnæs Kommune godkendte den 13. juni reguleringsprojektet
for Lisevanggrøften. Reguleringen handler om at sikre den øvre del af Lisevanggrøften med
spunsvægge på en cirka 200 m lang strækning, hvor der i dag er erosionproblemer og/eller
spuns i meget dårlig stand.
Det godkendte reguleringsprojekt er magen til det forslag til reguleringsprojekt, der blev sendt i
høring den 6. april 2017. Projektet inklusive tegninger kan ses på www.halsnaes.dk under
punktet høringer ved at gå tilbage til hørings-opslaget den 6. april ”Fornyet høring
Lisevanggrøften”.
Høringssvar
Forslaget har været i høring ad 2 omgange:
1. gang 20. december 2016 - 31. januar 2017 og
2. gang 6. april – 11. maj 2017
Der er modtaget 2 høringssvar . Ét høringssvar med forslag om rørlægning på en del af
strækningen i stedet for nye spunsvægge og ét høringssvar vedrørende
regulativbestemmelserne om arbejdsbælter. I referatet af udvalgsmødet den 13. juni punkt 486
kan under punktet sagsfremstilling ses administrationens bemærkninger til høringssvarene.
Hjemmel
Godkendelsen er med hjemmel i Vandløbslovens § 17 (LBK nr. 127 af 26/01/2017) og § 3 i
Bekendtgørelse om Vandløbsregulering og – restaurering m.v. (BEK nr. 834 af 27/06/2016).
Lovbekendtgørelsen og reguleringsbekendtgørelsen kan ses på www.retsinfo.dk.
Godkendelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside under fanen Høringer nederst på
forsiden den 29. juni 2017.
Klagevejledning
Afgørelsen kan efter vandløbslovens § 80 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk.
Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller
www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til
den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for
myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Klagegebyret er fastsat til
900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret
med betalingskort i Klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og
Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Miljø- og Fødevarenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at
bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet
afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og
Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
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