Sagsnr.: 17/3669
Dok.nr.: 80944/17
Afdeling for Plan og By
Sagsbehandler
Karsten Kolle
55 36 24 14
kako@vordingborg.dk

30-05-2017
Aflysning af lokalplan 54 – Campingplads ved Klintholm Havn
Vordingborg Kommune har den 1. juni 2017 vedtaget at aflyse lokalplan nr. 54 Campingplads
ved Klintholm Havn.
Beslutningen er offentliggjort på kommunens hjemmeside www.hoering.vordingborg.dk den 6.
juni 2017. Lokalplanen kan i klagefristperioden ses på kommunens hjemmeside under
høringer, afgørelser og frister.
Indsigelser
Før beslutningen om aflysning har der været høring blandt naboer og berørte parter i perioden
d. 13. marts til og med 8. maj 2017.
Baggrund for aflysningen
Planen aflyses, da udlægget til campingplads er fundet uaktuelt.
Forhold der kan påklages:
Afgørelsen kan ifølge § 58 stk. 1, nr. 4 i Planloven påklages til Planklagenævnet af enhver, der
må antages at have en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald. Det er kun retlige
spørgsmål, der kan påklages. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du ikke mener, at
Kommunalbestyrelsen har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage
over, at Kommunalbestyrelsen, efter din mening, burde have truffet en anden afgørelse.
Klagemulighed:
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage via Klageportalen, som findes på
www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der
har truffet afgørelsen. Når du klager, skal du betale et klagegebyr (Fra 1. februar 2017 er
gebyret 900 kr., hvis du klager som privatperson, og 1.800 kr. hvis du klager som virksomhed
eller organisation). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Planklagenævnet 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 Planklagenævnet, som
træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
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Klagefrist:
Klagen skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt/offentliggjort.
Evt. domstolsprøvelse:
Hvis kommunens eller klageinstansens afgørelse ønskes indbragt for en domstol, skal dette
ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt eller offentliggjort.
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