Ernst Flemming Hyllested
Palsgårdsvej 14
9280 Storvorde
sejlflodgaard@stofanet.dk

Råstoffer

Råstofindvinding på matr.nr. 52a, Lillevorde By, Lillevorde:
Ændring af vilkår om driftstid og ophævelse af årlig maximum
indvinding.
Region Nordjylland gav den 15. januar 2015 tilladelse til råstofindvinding på matr.
nr. 52a, Lillevorde By, Lillevorde, beliggende Rødageren, Storvorde – Aalborg
Kommune.
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Tilladelsen, som omfatter et areal på ca. 1,2 ha rummer i alt op til ca. 100.000 m
3
sand grus og sten, blev givet med vilkår om at grave op til 50.000 m om året.
Firmaet har, som følge af et behov for store råstofleverancer i nærområdet, anmodet om at ophæve den årlige maksimale indvinding.
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Ref.: Niels Peder Mortensen
Direkte tlf.: 29 41 54 16
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Jnr.: 2014-009996

Vilkår nr. 47 i tilladelsen omfatter de normale driftstider:
Tabel 1: Normale
driftstider
Gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg m.v.
Udlevering og læsning,
herunder kørsel indenfor
råstofgravens område.

Hverdage, mandag fredag

Dato: 4. juni 2015

Lørdage

Kl. 07:00 til kl. 16:00

Kl. 07:00 til kl. 16:00

Kl. 07:00 til kl. 12:00

Vilkår nr. 48 i tilladelsen omhandler afvigelser fra de normale driftstider: Dette er
kun muligt i kortere perioder indenfor de anførte tilladelige driftstider, som fremgår af Tabel 2, og kun med accept fra Region Nordjylland.
Tabel 2: Tilladelige
driftstider
Gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg m.v.
Udlevering og læsning,
herunder kørsel indenfor
råstofgravens område.

Hverdage, mandag fredag

Lørdage

Kl. 07:00 til kl. 18:00

Kl. 06:00 til kl. 18:00

Kl. 07:00 til kl. 13:00

Firmaet søger nu om, at den udvidede driftstid med hensyn til udlevering og læsning bliver muligt indenfor de normale driftstider – vilkår 47.
Region Nordjylland har besluttet at imødekomme de to anmodninger. Regionens
vurdering er, at med den begrænsede mængde råstoffer, der er indenfor det til-

ladte areal, vil disse vilkårsændringer medføre, at råstofindvindingen vil være
afsluttet indenfor en kortere periode, end de 5 år, som tilladelsen løber.
Vilkår 47 ændres derfor til:
Arbejdet i råstofgraven må kun ske indenfor de normale driftstider, se Tabel 1:

Tabel 1: Normale
driftstider
Gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg m.v.
Udlevering og læsning,
herunder kørsel indenfor
råstofgravens område.

Hverdage, mandag fredag

Lørdage

Kl. 07:00 til kl. 16:00

Kl. 06:00 til kl. 18:00

Kl. 07:00 til kl. 12:00

Vilkår 48 ændres ikke.
Opmærksomheden henledes på, at firmaet overholder de støjgrænser der gælder ifølge tilladelsen.
Region Nordjylland har foretaget en VVM-screening af det ansøgte og har vurderet, at ændringen ikke kræver en VVM-afgørelse.
Offentliggørelse, klage og søgsmål
Region Nordjylland offentliggør afgørelsen. Eventuelle klager behandles af Natur- og Miljøklagenævnet efter reglerne i råstoflovens §§ 13-16 og planlovens
§58-59.
Klageberettigede er afgørelsens adressat, enhver der har en individuel væsentlig
individuel interesse i sagens udfald, kommunalbestyrelsen. Fristen for at klage er
4 uger fra den dato, dispensationen offentliggøres på www.raastoffer.rn.dk
Klagen skal oprettes på klageportal www.borger.dk eller www.virk.dk. Klagen
skal være indgivet senest fire uger efter afgørelsen er meddelt eller offentliggjort,
ed normal kontortids ophør. Hvis fristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag, jf. råstoflovens § 16, stk. 1.
En eventuel klage over dispensationen har ikke opsættende virkning, medmindre
Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer noget andet.
Hvis der bliver klaget over dispensationen fra tredjemand, vil vi orientere de involverede parter herom. Når en klage er modtaget i Natur- og Miljøklagenævnet,
bliver der sendt en opkrævning på betaling af et klagegebyr, for tiden 500 kr.
Indbetales gebyret ikke inden udløbet af den fastsatte frist, bliver klagen afvist.
Klageren får gebyret tilbage, hvis
• klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves
• klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
• klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
Hvis firmaet ønsker at anlægge et søgsmål ved domstolen til prøvelse af Region
Nordjyllands afgørelse, skal sagen være anlagt inden 12 måneder efter, at dispensationen er offentliggjort på www.raastoffer.rn.dk
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Hvis firmaet har spørgsmål i forbindelse med dette brev, er I velkomne til at kontakte undertegnede på tlf. 29 41 54 16, eller på e-mail npm@rn.dk.

Med venlig hilsen

Niels Peder Mortensen
Specialkonsulent, Geolog

Kopi til orientering:
Aalborg Kommune, aalborg@aalborg.dk
Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen, miljoe.energi@aalborg.dk att.
Birgitte Andersen Hollænder
Aalborg Kommune, Park og Natur, park.natur@aalborg.dk
Naturstyrelsen, nst@nst.dk
Nordjyllands Historiske Museum historiskmuseum@aalborg.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening Aalborg, aalborg@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening, dof@dof.dk
Jens Carl Jensen, Hejrevej 1, Egense, 9280 Storvorde
Hans Henrik Winther Nielsen, Rødageren 6, 9280 Storvorde
Niels Peter Hyllested, Boulevarden 24, 3. th, 9000 Aalborg
Lasse Juul Sørensen og Susanne Bank, Kærgårdsvej 10, 9280 Storvorde
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