Returadresse:
Køge Kommune, Miljøafdelingen
Torvet 1, 4600 Køge

Lodsejerbrev

Teknik- og Miljøforvaltningen
Dato

Dokumentnummer

18. januar 2021

2018-008129-11

Offentlig høring af konkret forslag for alle beskyttede sten- og
jorddiger vedrørende ændringer på din ejendom

Miljøafdelingen

Køge Rådhus
Torvet 1
4600 Køge
www.koege.dk

Klima- og Planudvalget har iværksat en konkret udpegning af alle kommunens
beskyttede sten- og jorddiger. Den konkrete udpegning er foretaget af det
statsanerkendte Museum Sydøstdanmark.
De udpegede digestrækninger er nu blevet konkret vurderet på baggrund af
digernes kulturhistoriske betydning. Hidtil har de kun været vejledende
udpeget efter data indsamlet fra kort.
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Ved eventuel ansøgning om nødvendige digegennembrud bliver sagsbehandling
nu hurtigere og bedre, da digets bevaringsstatus med den konkrete udpegning
allerede er blevet afklaret.
Sten- og jorddiger har fra 1992 været beskyttet mod nedlæggelse, gennembrud
og lignende ændringer med Museumslovens § 29a
Du får denne henvendelse, fordi museet har registreret ændringer i digernes
status på din ejendom i forhold til, hvad der hidtil har været den vejledende
registrering. Det kan være nye eller slettede digestrækninger. Du har muligvis
ikke tidligere været opmærksom på, at der var været beskyttede sten- og
jorddiger på din ejendom, fordi de som regel ligger i matrikulære skel, der ofte
ikke er behov for at ændre i. Se og kommenter ændringerne på www.koege.dk
under Høringer eller afgørelser eller gå direkte til opslaget på kommunens
hjemmeside her.
Hvis du har bemærkninger til ændringerne, kan du indsende dine kommentarer
til natur@koege.dk eller til Naturteamet, TMF, Torvet 1, 4600 Køge. De skal
være modtaget som elektronisk post eller som post af kommunen senest den
16. april 2021. Derefter vil høringsforslaget bliver vurderet på baggrund af den
indkomne bemærkninger, og et eventuelt revideret forslag vil blive
offentliggjort på kommunens hjemmeside. Klagemulighed over dette forslag vil
fremgå af opslaget.
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