
 

Overordnede identitet  

Fra: "Poul Otto Seidel" <poseidel@dbmail.dk>
Til: <poseidel@get2net.dk>
Sendt: 5. oktober 2009 17:52
Emne: Fw: NYK JR. NR. NYK-410-00411. STIBJERGVEJ, 422O KORSØR. SLAGELSE KOMMUNE. NYE 

JORDPÅFYLDNINGER LANGS STIBJERGVEJ. MATR. 16A OG B.
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----- Original Message ----- 
From: Kjeldsen, Kristian  
To: Chr. P. Skjoldborg  
Cc: Ib Larsen ; Jørgen E. Larsen ; Poul Otto Seidel ; Jørgen Hovmand ; Søren A. Rasmussen ; Leif 
Rasmussen ; Keld Rasmussen ; Johnny og Christina Grauengaard ; Jens Bruun ; Jack Malmgren ; 
Christina Grauengaard ; Anni Skak ; Annette Rasmussen  
Sent: Thursday, August 13, 2009 1:01 PM 
Subject: SV: NYK JR. NR. NYK-410-00411. STIBJERGVEJ, 422O KORSØR. SLAGELSE KOMMUNE. 
NYE JORDPÅFYLDNINGER LANGS STIBJERGVEJ. MATR. 16A OG B. 

 
Kære Chr. P. Skjoldborg 
  
Tak for anmeldelse og fotos. Der er oprettet en lovliggørelsessag med j.nr. NYK-410-
00558. 
  
Jeg har følgende bemærkninger/svar til forskellige dele (kopieret ind nedenfor) af 
dit brev: 
  
>> Det er ikke fremmende for vores retsopfattelse, at ulovlige handlinger, som retsligt 

lovliggøres, følges op af  
Andre, uden at nogen myndighed griber ind. 
- Miljøcentret griber netop ind, når vi modtager en anmeldelse. Udfaldet af vores 
afgørelser afhænger af lovgivning og gældende praksis og vil ikke i alle tilfælde være i 
overensstemmelse med ønsker fra grundejerforeningen. 
  
>> I NYKs afgørelse af 2009.01.08 blev det anført, at vi som naboer og 

grundejerforening ikke er  
klageberettiget. Der skal hermed anmodes om NYKs vejledning i sagen i den 

henseende. Skal vi henvende  
os til Politiet eller anden myndighed, når der foretages handlinger, som vi mener har 

indirekte skadelig  
påvirkning af vores ejendomme? 
- Når der foretages handlinger, der vurderes at være ulovlige i forhold til 
strandbeskyttelseslinjen, rettes henvendelse til Miljøcentret med en anmeldelse, som i 
nærværende sag. Grundejerforeningen vil være klageberettiget i forhold til vores 
afgørelse, såfremt afgørelsen har væsentlig betydning for arealer ejet af foreningen eller 
dennes medlemmer. Dette kan i særlige tilfælde være afgørelser i forhold til tiltag på 
nabomatrikler. Nærværende sag handler ikke om tiltag på nabomatrikler til 
Grundejerforeningen og tiltaget kan ikke siges at kunne påvirke arealet, der hører under 
Grundejerforeningen. Det vil dog altid være Naturklagenævnet, der kan afgøre om 
Grundejerforeningen er klageberettiget eller ej. I øvrigt må jeg henvise til 
naturbeskyttelseslovens § 86 om klageberettigede. 
  
>> På ejendommen Næstved Landevej 567, Bøgelunde, Slagelse kommue, tilhørende 

N.N.  
har Slagelse kommune krævet 1500m3 ikke ansøgt oprensning omkring mosehul ført 



tilbage. Oprensning er  
udlagt andet steds på Vagn N.N.´s  ejendom. 
[...]  
Vi skal hermed venligst anmode om vejledning til forståelse af gældende retsgrundlag for 

afgørelserne i de 2 
nævnte sager, idet resultatet af denne afgørelse er 100% modsat end erfaringerne fra 

”vores sag”, 
og endog med Slagelse kommune som aktiv myndighed i Bøgelundsagen.  I 

Stibjergvejsagen har SLK  
oplyst, at det ligger uden for deres anvarsområde. 
- Jeg kender ikke den nævnte sag, der nok vedrører naturbeskyttelseslovens § 3. 

Umiddelbart lyder det heller ikke til at sagerne har meget tilfældes. § 3-
dispensation til oprensning af søen ved Stibjergvej var givet af Vestsjællands 
Amt (§ 3-myndighed) i 2006. Retslige og biologiske begrundelser for amtets 
dispensation i den ene sag og kommunens afslag/lovliggørelse i den anden må 
kunne læses i de respektive afgørelser. 

  
Miljøcentret er i nærværende sag udelukkende myndighed for så vidt angår 

naturbeskyttelseslovens § 15 - altså strandbeskyttelseslinjen. 
  

Med venlig hilsen 

Kristian H. Kjeldsen 

Biolog 

Dir. tlf.: (+45) 72 54 88 30 

krkje@nyk.mim.dk  

Miljøministeriet 
Miljøcenter Nykøbing F 
Parkvej 37 

DK-4800 Nykøbing F. 
Tlf.: (+45) 72 54 75 00 

www.blst.dk  

Officielle mails bedes sendt til post@nyk.mim.dk  

  
  
 

Fra: Chr. P. Skjoldborg [mailto:chr.p.skjoldborg@get2net.dk]  
Sendt: 11. august 2009 21:38 
Til: Kjeldsen, Kristian 
Cc: Ib Larsen; Jørgen E. Larsen; Poul Otto Seidel; Jørgen Hovmand; NKN 
Naturklagenævnets hovedpostkasse; Statsforvaltningen Sjælland; Søren A. Rasmussen; 
Leif Rasmussen; Keld Rasmussen; Johnny og Christina Grauengaard; Jens Bruun; Jack 
Malmgren; Christina Grauengaard; Anni Skak; Annette Rasmussen 
Emne: NYK JR. NR. NYK-410-00411. STIBJERGVEJ, 422O KORSØR. SLAGELSE KOMMUNE. 
NYE JORDPÅFYLDNINGER LANGS STIBJERGVEJ. MATR. 16A OG B. 
Prioritet: Høj 
 
Kære Kristian Kjeldsen 
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Hermed fremsendes som aftalt fotos af nye jordpåfyldninger, samt klage/anmeldelse. 
Såfremt der er behov for deltagelse i besigtigelse eller lignende deltager jeg gerne sammen 
med nogle af mine naboer. 
Billeder viser udførte jordarbejder, samt i bagrunden traktor der udvisker spor af nye 
påfyldninger. Disse billeder er optaget lørdag 2009.08.08. 
NYK har tidligere modtaget billeder som viser forhold før de seneste jorpåfyldninger. 
  
Mail med bilag er fremsendt som anført, med fornyet anmodning om afgørelser. 
  
Venlig hilsen 
  
Chr. P. Skoldborg 
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