Offentliggørelse af ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse for
Hvidberg A/S, Vester Gimsingvej 4 / Hjulmagervej 3, 7600 Struer
Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse
Hvidberg A/S har den 4. juni 2019 søgt om miljøgodkendelse til ud-

videlse/ændring i forhold til eksisterende miljøgodkendelse for
et affaldsbehandlingsanlæg, beliggende Vester Gimsingvej 4 /
Hjulmagervej 3, 7600 Struer, idet der søges om tilladelse til midlertidigt oplag og neddeling af en ny affaldsfraktion i form af ikke-farligt affald - have-/parkaffald som rødder og større grene - i
en mængde på ca. 500 tons pr. batch.
Ret til udtalelse
Du har ret til at se ansøgningsmaterialet, som du kan få tilsendt via
din e-boks.
Send en mail med dit navn og adresse til teknisk@struer.dk.
Du har mulighed for at kommentere på ansøgningen med frist senest
den mandag den 15. juli 2019 kl. 08.00 via mailadressen teknisk@struer.dk.
Er du interesseret i at få tilsendt udkast til afgørelse om miljøgodkendelse, når dette er udarbejdet, skal du kontakte os senest 15. juli
2019.
Du har mulighed for at kommentere på udkastet. Frist for kommentarer til udkastet er inden 2 uger, fra du har modtaget udkastet.
Din indsendte udtalelse vil ikke blive vist offentligt på denne side. Når
du har sendt din udtalelse, går svaret automatisk til sagsbehandler.
Du vil modtage en kvitteringsmail på den mailadresse, du har oplyst.
Der gøres opmærksom på, at der er åbenhed i kommunens sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal derfor oplyses, at tilkendegivelser
samt navn og adresse på hvem, der er kommet med tilkendegivelsen
vedr. sagen, vil kunne optræde i kommunens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.struer.dk.
Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne
høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis det skønnes nødvendigt.
Retten til at se sagens akter sker med de begrænsninger, der fremgår
af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til ansøgningen, udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.
Offentliggørelse
Struer Kommunes afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.struer.dk. Offentligheden har
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adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.
Henvendelse om ansøgningen
Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få
tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til Struer Kommune, Østergade 13, 7600 Struer eller teknisk@struer.dk, eller på tlf. 9684 8484.
Anfør venligst dit navn og adresse samt vores j. nr. 09.02.00-P19-419 på henvendelsen.
Henvendelsen om at se ansøgningsmaterialet og om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når udkastet foreligger, skal være modtaget senest den 15. juli 2018 kl. 08.00.
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