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Kammerherrevej 10, 9240 Nibe
Tilladelse til indvinding af grundvand til husdyrfarm og markvanding samt afgørelse om ikke-VVM-pligt
Sagsbeskrivelse

Aalborg Kommune giver hermed Kammerherrevej 10, 9240 Nibe tilladelse til
indvinding af 15.000 m3/år af grundvand markvanding og 2.000 m3/år til husdyrfarm fra boringen med DGU-nummer 34.1590 på matrikel nr. 7d, Tostrup
By, Sønderholm.
Der er samtidigt truffet afgørelse efter Miljøvurderingslovens § 21 om, at der
ikke er krav om en egentlig miljøvurderingsrapport- og tilladelse.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Eventuel klage skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Nævnenes
Hus.
Link hertil findes på forsiden af www.naevneneshus.dk, hvor du kan finde vejledning i hvordan du kan klage.
Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klagen,
at der indbetales et gebyr. Gebyret reguleres én gang årligt og størrelsen på
gebyret kan findes under Miljø- og Fødevareklagenævnet på
www.naevneneshus.dk
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der
kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde for det. Hvis
du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender anmodningen til Miljøog Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning
kan imødekommes.
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort. Klagefristen udløber den 18. marts 2021.
Afgørelsen kan også indbringes for domstolene. Søgsmålet skal være anlagt
inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er offentliggjort.

Spørgsmål

Kontakt Mie Brøndum-Nielsen, telefon 25 20 05 58.
Henvendelse via mail skal ske til: miljoeplan@aalborg.dk
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Se Miljø- og Fødevareklagenævnets gebyr for indsendelse af klage

