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HM Grus ApS har den 2. juli 2015 ansøgt om ændring af driftstiderne
i råstofgraven på ovennævnte matrikler.
Vilkår nr. 2 i tilladelse fra 2. januar 2008 lyder således:
”Virksomhedens normale driftstider er mandag til fredag
mellem kl. 06.00-17.00. Øvrige dage, herunder søn - og
helligdage, holdes der lukket”
Virksomheden søger om, at få det ændret til:
” Drift - og udlevering kl. 6-18 mandag til fredag. Lørdag
drift og udlevering kl. 7-14.”
Tilladelsens øvrige vilkår er uændrede ligesom grave efterbehandlingsplanen heller ikke ændres. Støjvilkårene vil blive
overholdt. Der er foretaget en støjberegning, som ses i bilag 1.
Støjberegningen viser, at der med det nuværende indvindings- og
oparbejdningsmateriel, ikke vil ske en overskridelse af støjgrænserne
inden for de ønskede driftstider.

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.
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Klagefristen for er 4 uger og regnes fra annonceringsdatoen på Regionen
Midtjyllands hjemmeside, som er den 7. september 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
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 5. oktober 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

Leif Pedersen

Kopi af tilladelsen er sendt til:
•

Naturstyrelsen, nst@nst.dk
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•

Skanderborg kommune, att: Peter Frieboe,
peter.frieboe@skanderborg.dk

•

Danmarks naturfredningsforening, dn@dn.dk

•

Danmarks naturfredningsforening, dnskanderborgsager@dn.dk

•

Annette og Jan Rathcke, Randersvej 503, 8464 Galten

•

Sørren Hansen, Kollens Møllevej 33, 8464 Galten

•

Erik Olsen, Kollens Møllevej 22, 8464 Galten

Bilag. Støjberegning
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