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Ikast-Brande Kommune har fornyet Kroghs A/S’s tilladelse til
indvinding af råstoffer på Nedre Hestlundvej 21, Ikast den 19. juni
2014. Tilladelsen er gyldig frem til 1. juli 2024.
Den 14. april 2015 har Kroghs A/S ansøgt Region Midtjylland om at få
ændret de arealer, hvor der er givet tilladelse til indvinding af
råstoffer. Arealerne fremgår af tilladelsens vilkår 1.
Vilkår 1 i tilladelse af 19. juni 2014: Tilladelsen er gyldig indtil 1. juni
2024. Tilladelse omfatter indvinding af 100.000 m3 råstoffer årligt.
 Tilladelsen omfatter herefter nedenstående matrikler.
- Matr. nr. 6k Hestlund By, Bording
- Del af matr. nr. 7c, 2h, 17h og 11o Hestlund By,
Bording.
Dette graveområde fremgår af skitsen herunder som de
skråskraverede arealer – dels rød skravering på gul baggrund og dels
blå skravering på blå baggrund.
Vilkår 1 ændres til: Tilladelsen er gyldig indtil 1. juni 2024. Tilladelse
omfatter indvinding af 100.000 m3 råstoffer årligt.
 Tilladelsen omfatter herefter nedenstående matrikler.
- Matr. nr. 6k Hestlund By, Bording
- Del af matr. nr. 7c, 17h og 11o Hestlund By, Bording.
Det nye graveområde fremgår ligeledes af skitsen herunder, som
arealet indenfor den lysegrønne ramme – dels rød skravering på gul
baggrund og dels blå dobbeltskravering på rød baggrund.
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Matriklerne er ejet af:
 6k, 7c:
 11o, 17h:

Hestlund ApS, Hestlund 6, 7441 Bording
Arne Wang Poulsen, Nedre Hestlundvej 20,
7441 Bording

Tilladelsens nye graveområde har et samlet areal på 24,3 ha., hvilket
er et stort set uændret areal i forhold til tilladelsen fra juni 2014.
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Råstoffernes indvindes primært under grundvandsspejlet, og arealet
efterbehandles til landbrugsområde med sø arealer.
I tilladelsens vilkår 2 er der angivet tidspunkt (1. oktober 2014) for
indvinders indsendelse af en samlet grave- og efterbehandlingsplan
for området.
Vilkår 2 ændres til: Der skal på indvinders foranledning udarbejdes
en samlet grave- og efterbehandlingsplan for hele tilladelsens
område. Planen skal være Region Midtjylland i hænde senest 1.
september 2015.
De øvrige vilkår (3 – 48) i tilladelsen fra 19. juni 2014 samt øvrige
dele af tilladelsen, er uændrede. Dette gælder også vurdering af
virkningerne på miljøet (VVM).

Klagevejledning
Regionens afgørelse kan efter Råstoflovens § 13, stk.1, påklages til
Natur – og Miljøklagenævnet. Klageberettiget er adressaten for
afgørelsen, offentlige myndigheder, landsdækkende samt lokale
foreninger og organisationer med væsentlig interesse i afgørelsen, og
enhver der i øvrigt har en væsentlig individuel interesse i afgørelsen.
Klagefristen for ovennævnte love er 4 uger og regnes fra
annonceringsdatoen på Regionen Midtjyllands hjemmeside, som er
den 30.april 2015.
En eventuel klage skal indbringes til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klage kan kun indgives via Klageportalen, som er en digital
selvbetjeningsløsning. Adgang til klageportalen findes som et link på
forsiden af www.nmkn.dk. Borgere, virksomheder og organisationer
tilgår Klageportalen via www. borger.dk eller www.virk.dk.
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har
truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for
myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr
på 500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har
endelig godkendt din klage.
Vejledning om gebyrordningen findes på klagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage,
der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde
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til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen,
skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har
truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter
anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse
om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Klagen skal være modtaget senest den 28.maj 2015 inden for
ekspeditionstiden. Ansøger vil straks få besked, hvis der indkommer
klager.
Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i
klagen. Klage i henhold til Råstofloven og Planloven har opsættende
virkning med mindre klagemyndigheden bestemmer andet, og
tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden
6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. Råstoflovens § 43, stk.
1.

Venlig hilsen

Jytte Gert Simonsen

Kopi til:
Hestlund ApS, Hestlund 6, 7441 Bording
Arne Wang Poulsen, Nedre Hestlundvej 20, 7441 Bording
Ikast-Brande Kommune, post@ikast-brande.dk
Ikast Betonvarefabrik, ibf@ibf.dk
Embedslægeinstitutionen Midtjylland, senord@sst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
DN-lokal, dnikast-brande-sager.dk
Friluftsrådet, fr@friluftsrådet.dk
Museum Midtjylland, cr@museummidtjylland.dk
Naturstyrelsen, nst@nst.dk
Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
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