Natur- og Miljøklagenævnet

Det åbne land
J.nr. NST-4132-540-00263
Ref. kimar
Den 25. marts 2015

Klage over Naturstyrelsens afgørelse vedr. ejendommen matr. nr. 426
Holm, Nordborg, Hesnæsvej 2, 6430 Nordborg, i Sønderborg
Kommune.
Naturstyrelsen har den 6. februar 2015 meddelt Nordborg Roklub v/ Hans J F
Rasmussen afslag efter naturbeskyttelseslovens1 § 65, stk. 1, jf. § 15
strandbeskyttelseslinjen til at forhøje tagryggen på roklubben med 0,6 m på
ovennævnte ejendom.
Naturstyrelsen modtog d. 8. marts 2015 Nordborg Roklubs klage over afgørelsen.
Naturstyrelsens bemærkninger til klagen
Indledningsvist bemærkes, at der ikke med klagen er indkommet nye oplysninger,
af væsentlig betydning for sagen, der giver Naturstyrelsen anledning til at
genoptage sagen til fornyet behandling.
Naturstyrelsen har følgende bemærkninger til klagen:
-

I klagen nævnes det at landskabet stiger yderligere bag roklubben, på den
anden side af Hæsnæsvej/Dyvigvej. Naturstyrelsen mener ikke at dette
ændrer på det forholdt at Roklubben er, og med den søgte udvidelse, ville
blive en meget markant bygning i landskabet. At terrænet stiger bag
roklubben ændrer ikke på roklubbens landskabelige påvirkning søværts,
eller fra de før nævnte veje. Det vurderes endvidere at det forhold at der på
roklubbens nordlige side vokser træer ikke kan lægge til grunde for en
ændret vurdering. Strandbeskyttelsen forhindrer ikke at disse træer kan
fjernes, og de har derfor en midlertidig karakter.

-

I klagen nævnes det endvidere at der i lokalplanen for Dyvig Badehotel er
tilladt en byggehøjde på 12,5 m. På trods af den tætte beliggenhed er
Nordborg Roklub ikke omfattet af den samme lokalplan som Dyvig
Badehotel.

Fremsendelse
Til dette brev er vedlagt følgende:
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Liste over samtlige af sagens akter
Den påklagede afgørelse
Ansøgningen
Sagsakter Naturstyrelsen har anvendt som grundlag for afgørelsen

Såfremt Natur- og Miljøklagenævnet ønsker at få fremsendt flere af sagens akter,
kan undertegnede sagsbehandler kontaktes.

Med venlig hilsen

Kirstine Marchman Rønne
Geograf, Cand. scient.

kimar@nst.dk
Dir. tlf. nr.: (+45)72 54 21 70
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