Skov- og Naturstyrelsen Kronjylland

Plan- og virksomhedsområdet
J.nr. AAR-409-00014
Ref. surhe
Den 28. oktober 2009

Tilladelse til gennemførelse af Naturprojekt for Alling å
I medfør af § 2, stk. 3, nr. 2, jf. § 11, stk. 3 nr. 1 bekendtgørelse nr. 1335 af
6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning giver Miljøcenter Århus hermed tilladelse til gennemførelse af naturprojektet for Alling å, inden
for det område der fremgår af kortet.

Anlægget er nærmere beskrevet i anmeldelse af 20. marts 2007
Anlægget er omfattet af kommuneplantillæg for naturprojekt i Alling ådal
med tilhørende VVM-redegørelse.
Som følge af VVM-redegørelsen er der foretaget visse ændringer af det
anmeldte anlæg. Der er i redegørelsen belyst flere scenarier og efter en
afvejning af de miljømæssige konsekvenser og de økonomiske muligheder,
har bygherren valgt at arbejde videre med scenarie 3, hvor Alling å vest for
Clausholm genslynges og der opretholdes en mulighed for forsat at skære
grøde på den østlige del af Alling å. Derved opnås både et mere naturligt
forløb af den vestlige del og at de følsomme ekstremrig kær i den centrale
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del af området kan bevares. Ændringerne betyder ikke en væsentlig forringelse af reduktionen af belastningen med næringsstoffer.
Tilladelsen er betinget af







At projektet og den efterfølgende detailprojekteringen baseres på
scenarie 3
At der i forbindelse med detailprojekteringen tages hensyn til evt.
mindre problemer på naboarealerne
At der opnås aftaler med lodsejerne om gennemførelsen
At signalkrebsene søges bekæmpet inden gennemførelsen
At der under anlægsfasen tages hensyn til at undgå forurening
og at kommunerne meddelelser tilladelse efter anden lovgivning
(vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven m.m.).

I følge planlovens§ 56 bortfalder tilladelsen, hvis den ikke er udnyttet inden
3 år fra modtagelsen af dette brev.
Tilladelsen omfatter kun forholdet til planlovens VVM-regler. Der er ikke
taget stilling til om anlægget forudsætter tilladelse mv. efter anden lovgivning.

Klagevejledning og annoncering
Tilladelsen kan i medfør af planlovens § 59 påklages til Naturklagenævnet
af:
•
enhver med retlig interesse i sagens udfald,
•
landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af
væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.
•
miljøministeren

Afgørelsen vil blive offentliggjort ved annonce den 28. oktober i Ebeltoft Folketidende, Lokalavisen (DjurslandPosten), Randers Onsdag, Favrskov Avisen og Favrskov Posten.
Ønsker De at klage, skal De sende klagen direkte til Naturklagenævnet,
Rentemestervej 8, 2400 København NV eller på email til nkn@nkn.dk. Klagen skal være skriftlig og være modtaget af Naturklagenævnet senest 4
uger fra datoen for afgørelsens offentliggørelse.
Gebyr på klage
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der
indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende en opkrævning på gebyret.
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Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret
er modtaget. Betales gebyret ikke inden for den fastsatte frist på 14 dage,
afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på
Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i klagen.
En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, men Naturklagenævnet kan i medfør af planlovens § 60, stk. 3, beslutte, at tilladelsen
ikke må udnyttes. Endvidere kan nævnet påbyde, at evt. igangsatte byggeog anlægsarbejder standses.
Søgsmål
Et eventuelt søgsmål i forhold tilladelsen skal anlægges ved domstolene
inden 6 måneder fra tilladelsens offentliggørelse, jf. planlovens § 62.
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