PRESSEMEDDELELSE: HJELM BUGT FERIEPARK ER SKRINLAGT
OG RESERVATIONEN TAGES UD AF KOMMUNEPLANEN

Foto: Hjelm Bugt. Fotograf: Peter Springborg

Med lov skal land bygges og bebygges. Planloven, vores frie åbne
kyster og vores bevaringsværdige landskaber har sejret!
På demokratiets vegne; tak til de af jer lokalpolitikere som har taget jeres ansvar alvorligt og sat jer ind i
landets forvaltningslove, forvaltningspraksis og lovgivning på planområdet.
På civilsamfundets vegne; tak til alle jer der har støttet op om Foreningen Hjelm Bugts Venners formål
– at få forvaltningen og politikerne i Vordingborg Kommune, med borgmesteren i spidsen, til at respektere
at Planlovens bestemmelser for bebyggelse i kystnære områder også gælder på Møn.
Vi, der har fulgt processen på nært hold (med dokumentation i aktindsigten), genkender dog ikke helt
borgmester Mikael Smeds udlægning i pressemeddelelsen af 9.3.22.
For Hjelm Bugts Venner kommer det ikke som en overraskelse at borgmester Mikael Smed anklager
Planstyrelsen for forsømmelse af sin tilsynspligt, og dermed børster ethvert kommunalt ansvar af sig. Det har
vi desværre set før i den snart to år lange sagsbehandling af Hjelm Bugt Feriepark, og vi minder borgmesteren
om, at det er den enkelte kommunes ansvar at kommuneplanen lever op til gældende lovgivning.

Dette gælder også i Vordingborg Kommune. Hvilket planchefen burde have informeret borgmesteren og kommunalbestyrelsen om, senest i september 2020 i forbindelse med erhvervsstyrelsen meget tydelige høringssvar til ferieparkprojektets idéfase. (Høringssvaret ses på www.hjelmbugtsvenner.dk)
Planloven siger entydigt i §11 og §5 at:
§ 11 f. Kommunalbestyrelsen skal ved revision af kommuneplanen, jf. § 23 a, stk. 2, nr. 1 og 2, foretage de nødvendige ændringer af planen i overensstemmelse med bestemmelserne i § 5 a, stk. 1, og § 5 b.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse hermed gennemgå de allerede vedtagne, men ikke udnyttede arealreservationer i kommuneplanen og ophæve de reservationer, der ikke er aktuelle.
§ 5 a. Kystnærhedszonen uden for udviklingsområder, jf. § 5 b, stk. 2, skal søges friholdt for bebyggelse og anlæg,
som ikke er afhængige af kystnærhed.
§ 5 b. For planlægningen i kystnærhedszonen gælder,
1) at der kun må inddrages nye arealer i byzone og planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering,
4) at ferie- og fritidsanlæg skal lokaliseres efter sammenhængende turistpolitiske overvejelser og kun i forbindelse
med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser
To års kommunal sagsbehandling. Og hvem ved hvor mange arbejdstimer og skattekroner. På et projekt som
aldrig har levet op til Planloven!
Et demokratisk forvaltningsunderskud som delvist er grundet i inkompetence hos ledelsen af kommunen
og delvist i manglende tid og interesse hos flertallet af de enkelte byrådsmedlemmer - foruden en uheldig
overvægt af visse branchespecifikke særinteresser. Et vigtigt vidnesbyrd og indspark i den fortløbende debat
om ansvarsfordelingen mellem stat og kommune, i forhold til den fremtidige forvaltning af Planloven i
Danmark.
FORENINGEN HJELM BUGTS VENNER, den 10. marts, 2022

