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Nymølle Stenindustrier A/S har søgt om en ændring af graveefterbehandlingsplanens punkt 18.3.
Punktet omhandler skråningsanlæg. Den nuværende plan indeholder
et krav om en skrænthældning på 1:10 i det sydvestlige og sydøstlige
del af indvindingsområdet.
Nymølle Stenindustrier A/S søger om tilladelse til at dette ændres til
1:2. Se kortbilag.
Begrundelsen for at ændre skråningsanlægget skyldes et ønske om,
at udnytte råstofforekomsten.
Lodsejeren er indforstået med den ønskede ændring af graveplanen.
Region Midtjylland har forelagt ændringen for Norddjurs kommune,
som ikke har bemærkninger til det ansøgte. Norddjurs kommune ser
gerne, at graveskråningerne efterlades ubehandlet efter endt
indvinding dvs. der må ikke lægges muld på skråningerne.
Region Midtjylland giver hermed tilladelse til at graveefterbehandlingsplanens punkt 18.3 ændres således, at
skråningernes anlæg må være 1:2 for så vidt angår skråninger i det
sydvestlige og sydøstlige del af indvindingsarealet.
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Side 1

Kort over området med angivelse af skråningsanlæg

Side 2

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 18.
februar 2015. En eventuel klage skal indsendes til Region midtjylland på
miljoe@ru.rm.dk. som sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet
snarest og indenfor 3 uger efter klagefristens udløb med regionens
bemærkninger og det materiale, der er indgået i behandlingen af sagen.
Ansøger og klagere vil modtage kopi af regionens brev til nævnet.
Der er herefter en frist for at afgive bemærkninger til Natur- og
Miljøklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen af regionens brev.
Klagen skal være modtaget senest den 18. marts 2015 inden for
ekspeditionstiden. Ansøger vil straks få besked, hvis der indkommer klager.
Det er en betingelse for klagenævnets behandling, at der indbetales et gebyr
på 500 kr. Vejledning om gebyrordningen findes på klagenævnets
hjemmeside www.nmkn.dk
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.

Med venlig hilsen

Leif Pedersen
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