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Kommunalbestyrelsen i Morsø Kommune besluttede på mødet den 25. juni 2012 at vedtage Lokalplan 56 og Kommuneplantillæg nr. 8 for Ejerslev Havn endeligt.
Planerne er offentliggjort i Morsø Folkeblad samt Morsø Kommunes hjemmeside www.morsoe.dk
den 6. juli 2012.
Lokalplanen skal gøre det muligt at indrette lystbådehavn med tilhørende faciliteter indenfor rammerne af den eksisterende havn samt muliggøre rekreativ brug af lagunen og de kystnære arealer
i tilknytning til havnen. Kommuneplantillægget er udarbejdet for udvidelse af kommuneplanramme
50.LF.04 for Ejerslev havn.
Lokalplanforslaget med tilhørende Kommuneplantillæg har været i offentlig høring i perioden den
30.3.2012 – 18.5.2012. I høringsperioden er indkommet en enkelt kommentar til lokalplanforslaget.
Ejeren af Utkærvej 3 foreslår på baggrund af en voldsom trafikstigning på Utkærvej til Ejerslev
Havn, at vejen omlægges og herved går syd om krattet Utkærvej 3 og Utkærvej 7. Kommentaren
er ikke imødekommet og har ikke givet anledning til ændringer i lokalplanen.
Klagevejledning
I henhold til Planlovens §58 stk.1, nr. 4 og 5 kan retslige spørgsmål i forbindelse med lokalplanen
og kommuneplantillægget påklages. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du ikke mener, at
kommunen har hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at Kommunalbestyrelsen efter din mening burde have truffet en anden afgørelse. Klageberettiget er enhver med
en retlig interesse i sagens udfald samt endvidere landsdækkende organisationer, som har til formål at varetage beskyttelse af natur og miljø.
Klage skal indgives skriftligt til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København
NV eller på nmkn@nmkn.dk. Klagen skal være modtaget inden 4 uger efter modtagelsen af bekendtgørelsen om den endelige vedtagelse. Det er en betingelse for at Natur- og Miljøklagenævnet
behandler din klage, at du indbetaler et gebyr på 500 kr. til nævnet. Gebyret kan tilbagebetales,
Spar papir og porto - få en reol eller to i overskud. Hvis du har fået dette brev med posten, kan du skifte til
digital post. Du kan tilmelde dig på www.borger.dk. Spørg os, hvis du er i tvivl. Tak for hjælpen.
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hvis du får helt eller delvist medhold i din klage. Klager har ikke opsættende virkning med mindre
klagemyndigheden bestemmer andet. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk
Hvis du vil indbringe sagen for domstolene, skal det ske indenfor 6 måneder fra det tidspunkt, du
modtager bekendtgørelsen om den endelige vedtagelse af planerne.

Venlig hilsen

Helle Thorning Bertelsen
Landinspektør
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