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Endelig vedtagelse af plangrundlag for Skagerrak 4

Byrådet har på møde den 23. juni 2011 vedtaget kommuneplantillæg (KP09-005) og
sammenfattende redegørelse for Skagerrak 4. Kommuneplantillægget er vedtaget uden
ændringer i forhold til tidligere offentliggjort planforslag.

Kommuneplantillægget findes på www.kommuneplan.vesthimmerland.dk

Vesthimmerlands Kommune har i høringsperioden modtaget flere indsigelser og
bemærkninger til plangrundlaget, som alle er fremlagt for Byrådet i forbindelse med
sagsfremstillingen.

Kommuneplantillæg – KP09-005 omhandler udelukkende forhold omkring Skagerrak 4,
som er en udbygning af elforbindelsen mellem Danmark og Norge, hvorfor Jeres
høringssvar heller ikke imødekommes. Jeres forslag om at koordinere udvidelsen af
naturgaslageret ved Ll. Torup med Skagerrak 4 ved at nedlægge et kloakrør ved siden af
kablet – har Miljøstyrelsen Århus pr. brev af 12. januar 2011 meddelt jer, at udledning i
Jammerbugten er blandt de alternativer, der er beskrevet i VVM-redegørelsen for udvidelse
af naturgaslageret – og at den indgår i den opsamling, som vil blive foretaget i den
sammenfattende redegørelse hertil.

Den endelige vedtagelse annonceres offentligt i de lokale ugeaviser den 6. juli 2011.

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger efter den offentlige
annoncering. Naturklagenævnet kan kun behandle retlige spørgsmål. Se vedlagte
klagevejledning for nærmere oplysninger om klagefrist m.v.

Med venlig hilsen

Anette Kümpel
Planlægger, landinspektør
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Vejledning om klagemuligheder m.v.

Reglerne fremgår af Planlovens kap. 14.

Hvem kan klage: Ansøgeren og enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse
landsdækkende foreninger og organisationer. Natur- og
Miljøklagenævnet kan kun behandle retlige spørgsmål.

Klagenævnet:Natur- og Miljøklagenævnet er nedsat af Miljøministeren. Nævnet består af
en formand, to højesteretsdommere og et antal politisk udpegede
medlemmer.

Klagefrist: 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt (normalt dagen efter
den er afsendt). Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes
klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Den sidste klagedag
slutter ved kontortids ophør. Hvis klagefristen udløber på en
lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende
hverdag.

Opsættende virkning: En klage har normalt ikke opsættende virkning. Det betyder, at
afgørelsen må udnyttes, før klagen er afgjort, medmindre Natur-
og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelsen af afgørelsen
sker dog på eget ansvar, da Natur- og Miljøklagenævnet kan
ændre afgørelsen.

Klagen sendes til: Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København
NV

Gebyr:Det koster 500 kr. for private at indbringe en klage for Natur- og Miljøklagenævnet.
Det koster 3.000 kr. for øvrige. Natur- og Miljøklagenævnet
sender en opkrævning på gebyret. Gebyret tilbagebetales, hvis
klager får helt eller delvist medhold i klagen, eller klagen afvises
som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse,
eller fordi klagen ikke er omfattet af Naturklagenævnets
kompetence.

Orientering: Hvis der er væsentlige oplysninger i en sag, som klageren eller eventuelle
andre parter ikke kender, vil Natur- og miljøklagenævnets
sekretariat informere disse for at få deres eventuelle
bemærkninger til oplysningerne.

Civil retssag: Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolene.
Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag,
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort,
regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. Uanset om der
anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter
Naturklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme
andet.


