DET FALSTERSKE DIGE
Formand:
Søren Bjerregaard
Dæmmebrovej 2
4872 Idestrup
54 14 81 45
www.detfalsterskedigelag.dk

Miljø- og Fødevareklagenævnet
Toldboden 2
8800 Viborg

Kasserer:
Søren Krighaar
Gl. landevej 2
4874 Gedser
54 17 02 07

Opsynsmand:
Thomas
Marielyst Strandvej 10
4873 Væggerløse
20 26 73 21

Elkenøre den 16. december 2017

Klage over Guldborgsund Kommunes afgørelse i sag om nyt reglement for Det Falsterske
Dige
Byrådet i Guldborgsund Kommune har i sit møde den 14. december 2017 (sag nr. 140) vedtaget nyt
reglement for Det Falsterske Dige. Reglementet, der er udarbejdet med hjemmel i kystbekyttelseslovens § 17, stk. 2, er i forhold til det hidtil gældende reglement ændret således, at cykling, der
hidtil har været forbudt, nu er udtaget af forbudsbestemmelsen. Herudover er der indføjet afsnit, der
er taget fra naturbeskyttelsesloven. Endelig er der foretaget mindre sproglige justeringer.
Digelagets bestyrelse har inden byrådets behandling forgæves protesteret mod den forudgående
proces og det af kommunens Teknik- og Miljøudvalg udarbejdede forslag til reglement.
Bestyrelsen påklager hermed byrådets beslutning med henvisning til kystbeskyttelseslovens § 18.
Baggrunden for klagen
Miljø- og Fødevareklagenævnet traf den 22. maj 2017 afgørelse i sag om Guldborgsund Kommunes
afgørelse om vedtægtsændring for Det Falsterske Digelag (nævnets sagsnr. NMK-450-00001).
Nævnet gav delvis medhold i de fremførte klager.
For så vidt angår klagepunktet om cykling på diget udtalte nævnet (afgørelsens s. 19-20) bl.a.: ”Da
kommunen ikke har truffet afgørelse om, at det i vedtægten skal tillades at cykle på diget, og da det
i gældende reglement understreges, at cykling ikke er tilladt, er der ikke truffet en egentlig afgørelse
angående spørgsmålet, som kan efterprøves af nævnet.”
Den ny vedtægts § 15 er formuleret således: ”Byrådet udfærdiger i dialog med Det Falsterske
Digelags bestyrelse reglement med regler for offentlighedens adgang til færdsel og ophold på
digelagets ejendomme og anlæg. Byrådet træffer i henhold til kystbeskyttelseslovens § 17, stk. 2
endelig beslutning herom.”
Dialogen fandt sted i møde den 24. oktober 2017 på rådhuset i Nykøbing F. I mødet deltog Teknik
og Miljøudvalgets formand, 2 embedsmænd og 5 bestyrelsesmedlemmer fra digelaget. Mødet
varede 1 time og 55 minutter. Konklusionen var fra udvalgsformandens side klar: Der skulle tillades
cykling på digekronen.

Det i kommunens forvaltning udarbejdede forslag til nyt reglement blev vedtaget i Teknik og
Miljøudvalgets møde den 15. november og videresendt til byrådet. Her blev forslaget den 14.
december godkendt af 28 byrådsmedlemmer; 1 kunne ikke stemme for, da vedkommende fandt
beslutningsgrundlaget for usikkert. Reglementet er sat til at træde i kraft den 1.1.2018 (!).
Som anført ovenfor, er cykling undtaget fra forbuddene i det ny reglement, hvorfor det af byråd og
offentlighed nu anses for tilladt. Vi finder, det nærmer sig magtfordrejning, når kommunen
anvender kystbeskyttelseslovens § 17, stk. 2 – som er tænkt anvendt til indskrænkning af færdsel og
brug i beskyttelsesøjemed - til at udvide færdslen/brugen. Herudover omtales ”den anlagte vej på
digekronen”. Der er ikke anlagt vej på digekronen.
Digelaget er ikke enig i den trufne beslutning og påklager derfor afgørelsen. Vi forbeholder os ret til
fremkomme med yderligere bemærkninger, når kommunen har fremsendt sagens akter.
Miljø- og Fødevareklagenævnet anmodes om at meddele kommunen, at klagen har opsættende
virkning.
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