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SØNDERGAARD STEN & GRUS A/S 

Lykkeshøjvej 5 

8960 Randers SØ 

 

Att: Michal Søndergaard 

email: michal@dvd-danmark.dk 

 
Forlængelse af tilladelse til oplag og forarbejdning af råstoffer, j.nr. 1-50-
71-14-14 
 
  

Søndergaard Sten & Grus A/S har ansøgt om forlængelse af tilladelse 
til oplag og forarbejdning af råstoffer på matr. nr. 28 Romalt By, 
Kristrup.  
 
Region Midtjylland meddeler hermed ændring af vilkår 1 i tilladelse 
efter råstofloven af den 26. august 2015 fra Regional Midtjylland. 
 
Vilkår 1 har herefter følgende ordlyd: 
 
”1. Tilladelsen gælder for perioden 30. december 2016 til 30.juni 
2017.” 
 
Tilladelsen gives på samme vilkår som den oprindelige, ligesom 
grave-efterbehandlingsplanen fortsætter uændret. Den stillede 
garanti fortsætter også uændret. 
Tilladelsen er givet efter råstoflovens § 7.stk.1. 
 
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. 
Regionens afgørelse efter Planloven om VVM-pligt kan for så vidt angår 
retlige spørgsmål (afgørelsens lovlighed) ligeledes påklages til Natur – og 

Miljøklagenævnet. 
 
Klagefristen for ovennævnte love er 4 uger og regnes fra 
annonceringsdatoen på Regionen Midtjyllands hjemmeside, som er den 
22.november 2016. 
 
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 
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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 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 20. december 2016  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. 

 
 
 
Kopi af afgørelsen er sendt til: 

• Randers Kommune, randerskommune@randers.dk 
• Østjyllands Museum, mail@museumoj.dk 
• SVANA Østjylland stemt@nst.dk 
• SVANA  svana@svana.dk 
• Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
• Danmarks Naturfredningsforening, dnranders-sager@dn.dk 
• Danmarks ornitologiske forening, randers@dof.dk 
• Friluftsrådet regionalafdeling v/ Anni Juhl Jørgensen 

ajj-7600@webspeed.dk 
Niras att: Charlotte Greve, vhg@niras.dk 
Niras att: Mikkel Kloppenborg Nilsen, MKN@NIRAS.DK 

 
 
Bilag 

1. VVM-screening 
 

 
 
 
Venlig hilsen 
 

 
 
Pernille Buus Poulsen 
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